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70%
Lääne-Virumaa töös-
tusest on madalteh-
noloogiline ja vajab 
konkurentsis püsimi-
seks tõsist arenguhü-
pet.

Lääne-Virumaa tööstusest  
    võib kujuneda sealne   
          arengumootor
AARNE LEISALU
SA LÄÄNE-VIRU ARENDUSKESKUS 
ETTEVÕTLUSKONSULTANT

Lääne-Virumaa tööstus on 
mitmekesine, kuid ettevõte-
te ees seisev oluline ülesan-

ne on lisandväärtuse kasvatamine 
ja suurema tootlikkuse saavutami-
ne. Arenguvõtmeks on tehnoloogi-
line moderniseerimine, tööjõuga 
parem kindlustamine ning koos-
töö ettevõtete vahel. 

Lääne-Virumaa on rahvaarvult 
ja sisemajanduse koguproduktilt 
(SKP) Eesti maakondadest viien-
dal kohal, kuid selge liider 11 vä-
hemlinnastunud maakonna hul-
gas. Maakonna majandus põhineb 
suuresti traditsioonilistel majan-
dusharudel ja ettevõtetel. 

Sekundaarsektori SKP osas on 
maakond teisel kohal Ida-Virumaa 
järel ning tänapäevase majandu-
se suundumuste kohaselt on sek-
tori osatähtsus veidi langenud 
ja tertsiaarsektori oma tõusnud. 
Ekspordinäitajatelt elaniku kohta 
on Lääne-Virumaa maakondade 
pingereas kolmandal kohal.  

Ettevõtlusaktiivsus liiga väike ja 
keskmine palk samuti

Paraku võib täheldada maakon-
na sotsiaalmajanduslikus arengus 
mitmeid ebasoodsaid arengutren-
de – Eesti keskmisega võrreldes on 
SKP osatähtsus ja osakaal elani-
ku kohta langenud, ekspordimaht 
elaniku kohta kahanemas, tööpuu-
duse ja tööhõive määr kehvemad, 
hõivatute arv vähenenud, keskmi-

ne brutopalk madalam, ettevõtlus-
aktiivsus vaid 60%, uusettevõtluse 
tempo väiksem jms. Samuti kuu-
lub maakond väheneva elanikkon-
naga maakondade hulka, noorte 
jaoks pole lihtne tööstustöö enam 
atraktiivne ning odava tööjõu ee-
lis rahvusvahelisel turul on samu-
ti kadumas.

Negatiivsed trendid saab ümber 
pöörata

Nende negatiivsete trendide kat-
kestamisel on maakonna tööstuse 
arengul oluline roll. Maakonna nn 
vedavateks tööstusharudeks on:

  ehitusmaterjalitööstus (sh 
puittoodete ja metallkonstrukt-
sioonide valmistamine) maakonna 
tähtsaima tööstussektori ja suuri-
ma tööandjana;

  masinatööstus, mille osatäht-
sus on müügimahtude osas küll pi-
gem tagasihoidlik, kuid müügitulu 
ja eriti ekspordi osatähtsuse poo-

lest on maakonna kõrgeima lisand-
väärtusega tegevusala ning kõr-
ge töötasu tõttu sotsiaalses mõttes 
maakonna mõjusaim tööstusharu; 

  toiduainetööstus, mis konku-
reerib ehitusmaterjalide tootmise-
ga küll tööhõive ja müügitulu osas 
tervikuna, kuid jääb alla eelkõige 
ekspordimahtudelt.

Need kolm tööstusharu moo-
dustavad osatähtsuselt maakon-
na tööstuse kandva osa, andes 71% 
tööstuse tööhõivest, 70% tööstuse 
käibest ja 67% tööstuse ekspordist. 
Ülejäänud tööstuse „pilt“ on suh-
teliselt kirju – seal on nii rõiva-ja 
tekstiilitööstus, mööblitööstus kui 
ka muud tööstusettevõtted. 

Paraku on üle 70% maakonna 
tööstusest madaltehnoloogiline ja 
vajab konkurentsis püsimiseks tõ-
sist arenguhüpet. Ka on kõrgteh-
noloogilises tööstuses peamiselt 
allhankel põhineva lihttöö osa-
tähtsus suur. Madalama tehnoloo-
gilise arengutasemega sektorid on 
küllaltki Eesti turu kesksed. 

Siiski viitavad tööstuse ekspor-
di, müügitulu ja tööhõive näitajad 
keskmisest parematele eelduste-
le tootmise laiendamiseks ja eks-
pordiks. Kuna maakonnas on soo-
dus sotsiaalne foon ettevõtluseks 
ja tööstuse arenguks, siis lihtsus-
tab see tööstuste laiendamist ja ra-
jamist. 

Artikkel tugineb 2019. aastal Lääne-Viru 
Arenduskeskuse tellimusel OÜ Geomedia tehtud uu-
ringule „Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna 
tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks“. Uuringu 
läbiviimist toetas EL-i regionaalarengu fond.



29

Lääne-Virumaa majanduse üheks peamiseks tugevuseks võib pidada ekspordivõime-
kust. Hea näide tugevast eksportijast on OÜ Palmse Mehaanikakoda, kelle toodetud 
metsamasinad on tuntud nii Euroopas kui ka mujal maailmas.  
Foto: Vladilsav Musakko / Virumaa Teataja /Scanpix

Lääne-Virumaa ekspordivõimekus on võrreldes 
teiste Eesti maakondadega tugev

2008 2013 2018

Ekspordimahu osatähtsus kogu Eesti ekspordis, % 3,8 2,9 3,2

Koht maakondade pingereas 5 5 5

Eksportivate ettevõtete arvu osatähtsus kogu Eesti eks-
portijate seas, %

2,5 2,0 2,1

Koht maakondade pingereas 5 5 5

Ekspordimaht elaniku kohta, % Eesti keskmisest 78 63 70

Koht maakondade pingereas 3 3 4

Allikas: uuring „Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks“.

Arengueeldustelt jääb 
Lääne-Viru alla vaid 
Harjumaale

  Tööstusliku pärandi poolest on Lääne-
Virumaa üks Eesti olulisemaid maakondi, 
kus asub 6% Eesti 20 ja enama tööta-
jaga tööstusettevõtetest. Maakonna 
tööstus on mitmekesine ja tegevusalade 
lõikes pole selget spetsialiseerumist. 
See loob eeldused erinevate tegevus-
alade vastastikku rikastavaks arenguks. 

  Maakonna logistiline asend Eesti 
sise- ja välisturgude suhtes on soodne 
ning logistiline taristu (põhimaanteed, 
raudtee, maagaasivõrk) on Eestis üks 
paremaid, asetsedes Tallinna-Peterburi 
ühendusteel. Võimalus on ka meretrans-
pordiks Kunda sadama kaudu. 

  Maakonna majandust iseloomustab 
tugevate brändide olemasolu tööstuses 
ja Eestis ainulaadsete tehaste olemasolu 
(AS Kunda Nordic Tsement, Wienerber-
ger AS, Estonian Cell AS, Palmse Mehaa-
nikakoda). Tugevaid brände leiab ka näi-
teks kaubanduses (OG Elektra AS). See 
eristab maakonna majandust enamikust 
Eesti väiksematest maakondadest.

  Lääne-Virumaa tugevus on suhteli-
selt suur ekspordisektori osatähtsus. 
Paraku põhineb see Eesti keskmisega 
võrrelduna vähesemal arvul ettevõtetel, 
on tugevalt sõltuv majanduskonjunk-
tuurist ning ohustatud nii Euroopa Liidu 
karmistuvast kliimapoliitikast kui ka 
naaberriikidest ebasoodsamast maksu- 
ja hinnapoliitikast. 

  Maakond paistab silma maavarade 
(fosforiit, põlevkivi, kõrgemargiline ja 
tsemenditootmiseks sobiv  lubjakivi, 
(keraamilise) savi) poolest. Maakonnas 
on mitmed suured kohalikke maava-
rasid väärindavad ettevõtted. Siiski on 
ehitusmaterjalide turu maht piiratud 
ja põlevkivikasutus ning fosforiidi 
kasutuselevõtt ebaselge kaevandamis-
perspektiiviga. 

  Lääne-Virumaa on üks parimate 
eeldustega maakond toiduainete 
tootmiseks – siin toodetakse üle 
kümnendiku Eesti lihast ja piimast. 
Metsavarudelt ja raiemahtudelt on 
maakond keskmiste hulgas.

  Töötlevas tööstuses hõivatute hari-
dustasemelt on on Lääne-Viru maakond 
keskmiste maakondade seas. Keskhari-
duse ja kutsega hõivatuid on 35% ning 
kõrgharidusega 20%. Probleemiks on, 
et noored ei pöördu õpingutejärgselt 
maakonda tagasi.



 Lääne-Viru maakonna arenda-
misel võivad küll olla olulise mõ-
juga suuremad taristuprojektid – 
eeskätt Kunda sadama ja sealsete 
laevaühenduste arendamine, raud-
tee uuendamine, Tallinna-Narva 
maantee ehitus jms –, kuid aren-
gu- võtmeks on siiski pigem ette-
võtete lisand väärtuse suurenda-
mine. 

Seda saab teha tehnoloogili-
se moderniseerimise edendami-
se, tööjõuga parema kindlustami-
se ning ettevõtete vahelise koostöö 
tugevdamise kaudu. 

Masinatööstuse laiendamine on 
igati mõttekas

Peamised proovikivid on ette-
võtete tootlikkuse suurendami-
ne ning tootmise efektiivsemaks 
muutmine automatiseerimise ja di-
gitaliseerimise abil. Aga eelkõige 
tuleb tegeleda ärimudeli nüüdis-

Mis annaks 
Lääne-Viru 
tööstuste 
arengule 
hoogu?

ajastamisega ja tootearenduse kau-
du globaalses väärtusahelas sood-
samale, kõrgemat lisandväärtust 
andvale positsioonile liikumisega. 

Samuti on oluline üleminek 
madal- ja kesk-madaltehnoloogi-
liselt tootmiselt kesk-kõrgtehno-
loogilisele tööstusele. Selle eeldus 
on eelkõige suurema tootlikkuse 
ning palgatasemega masinatöös-
tuse laiendamine. 

Vastavasisulise nihke soodus-
tamisele aitab maakonnas kaasa 
ettevõtjate nõustamine ja koolita-
mine ning neile toetusvõimalus-
te ja arendusinvestorite otsimine. 

Oluline on ka nutikas spetsia-
liseerumine maakonnale omaste 
tööstuste kasvuvaldkondades (eel-
kõige maakonnas suurt osatäht-
sust, pikaajalisi tootmistraditsioo-
ne ja oskusteavet omavas, kuid ma-
dala lisandväärtusega ehitusma-
terjalitööstuses). Selle nihke soo-



dustamiseks on vaja toetada too-
tearendust ja innovatsiooni nii 
üksikettevõtete kui ka ühiste hu-
videga ettevõtjate võrgustike ning 
klastrite käivitamise kaudu, samu-
ti korraldada teemakohaseid kooli-
tusi ja kogemuste vahetusi. 

Huvitavad ja hea palgaga töö-
kohad meelitaks oskustöölisi

Tööstuse areng võimaldab pak-
kuda spetsialistidele mitmeid at-
raktiivseid töökohti, mis eeldab 

Lääne-Viru-
maa sobiks 

suisa üleriigilise 
kompleksse ringma-
janduse katseprojek-
ti käivitamiseks.

eeskätt oskustööliste ettevalmis-
tamist vastava kohandamisega nii 
kohalikes õppeasutustes kui ka 
toetusi mujal õppimiseks. 

Oluline on kasvatada maakond-
like ettevõtluse tugistruktuuride 
võimekust noorte ettevõtlikkuse 
suurendamisel, kujundada ettevõt-
lusvõrgustikke ning tuua maakon-
da digi-, tootearendus- ja turun-
duskompetentsi. 

Miks mitte tulevane ringmajan-
duse pioneer

Maakonna majanduseeldustele 
tuginedes võiks maakonna põhi-
liseks arengusuundumuseks saa-
da ringmajanduse rakendamine – 
Lääne-Virumaa sobiks suisa ülerii-
gilise kompleksse ringmajanduse 
katseprojekti käivitamiseks. 

Selle idee teostumise eeldus on 
maakonna sotsiaalmajandusliku 
toimemudeli järk-järguline ümber-

kujundamine. Tööstuse puhul tä-
hendab see eelkõige ettevõteteva-
heliste tootmisjääkide ja ressurssi-
de taas- ning uuskasutuse süstee-
mi sisseseadmist. 

Tootearenduses on vaja juuruta-
da toodete taaskasutust ning toot-
misprotsessi tehnoloogilist (sh au-
tomatiseerimine ja digitaliseerimi-
ne) arendamist. Ärimudeli uuen-
damisel on vaja ringmajanduse ja 
ressursisäästu põhimõtteid võima-
likult laialdaselt järgida. 

Ühtlasi loob ringmajandu-
se printsiipide maakonnaülene 
kompleksne rakendamine täienda-
va initsiatiivi väikeettevõtluse laie-
nemiseks, sh uute tööstusettevõte-
te ja töökohtade tekkeks. 

Kuid sellise lähenemise elluvii-
mine vajab avaliku võimu, elani-
ke ja tarbijaskonna ning ettevõt-
luse tegevuse vastavat eesmärgis-
tamist. 


