










Ühiskonna pikaajalisi arenguid arvesse võttes mõjutab hoonete ja raja-
tiste ohutus ja kvaliteet üha enam meie elukeskkonda nii sotsiaalses kui ka 

-
seeritud tööjõu olemasolu. OSKA ehituse valdkonna rakendusuuringus otsi-
takse vastust küsimusele, kuidas muuta koolituspakkumist, et täita ehituse 
valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust lähema kümne aasta vaates. Uuringu 
raames analüüsiti valdkonna võimalikke tulevikuarenguid, hinnati, milline on 
selles perspektiivis põhikutsealade1 tööjõuvajadus ning kuidas peab muutuma 
õppe sisu, et tööjõu oskused vastaksid tööturu vajadustele.

Ehituse valdkond on nii ettevõtete kui ka hõivatute arvult Eestis üks suurimaid, 
pakkudes tööd igale kümnendale tööga hõivatud inimesele. Valdkonna üldist 
arengut ja hõivatute arvu muutust mõjutab majanduse tsüklilisus, riiklikud ja 
Euroopa Liidu toetusfondide investeeringud ning naaberriikides püsiv suur 
tööjõunõudlus ja kordades kõrgem palgatase.

Prognoosi kohaselt lähima kümne aasta jooksul hõivatute arv ehituse vald-
konnas ei muutu. Ka ei prognoosita olulisi struktuurseid nihkeid ametirühmade 
vahel. Prognoosi järgi vajab ehituse valdkond aastas umbes 880 uut töötajat, 
kellest 385 on spetsialisti ning 495 oskustöötaja tasemel. Põhikutsealadest 
prognoositakse väikest hõivatute arvu kasvu inseneride, tööjuhtide, hoone-
automaatika tehnikute ning veevärgi ja hoone tehnosüsteemide lukkseppade 
hulgas. Viimistlejate tööjõuvajadus lähikümnendil väheneb tagasihoidlikult. 
Teiste põhikutsealade töötajate arv jääb samale tasemele.

 

Valdkonna eripära on tundlikkus kõikumistele majanduses – parematel aegadel 
ehitustegevus aktiveerub ning keerulisematel aegadel lükatakse investeerin-
guid edasi. Tööjõunõudlust mõjutab peale eratellimuste riiklike tellimuste maht 
ja suurinvesteeringute koondumine ühele perioodile. Üks ehituse valdkonna 
arengut takistav tegur on madalaima hinna kriteeriumi kasutamine riigihan-
getes, mis ei pruugi tagada soovitud ehituskvaliteeti ning võib kaasa tuua vaja-
duse värvata erialaste oskusteta töötajaid.

Lähiaastate muutused ehituses on enim seotud tehnoloogia arenguga, ehitus-
info digiteerimisega, karmistuvate regulatsioonide ja liginullenergiahoonete 
nõude2 rakendumisega ning ehituse liikumisega tööstusliku tootmise ja ehitus-
toodete standardiseerimise poole. Ehitist ja ehitusprotsesse vaadeldakse kogu 
ehitise elukaart arvesse võttes, alates planeerimisest ja projekteerimisest kuni 
haldamise, hooldamise ja lammutamiseni. Seoses ehitusprotsessi osapoolte 
ülesannete põimumisega muutub järjest olulisemaks osapooltevaheline 
koostöö.

6
1 Põhikutseala on sarnase väljaõppega ametite kogum ja põhiline analüüsiühik OSKA-s.
2 Liginullenergiahoonete ehitamise nõue hakkab kehtima avalikes hoonetes 2019. ja kõikides uutes hoonetes 2021. aastal.



Ühiskonna pikaajalisi arenguid arvesse võttes mõjutab hoonete ja raja-
tiste ohutus ja kvaliteet üha enam meie elukeskkonda nii sotsiaalses kui ka 

-
seeritud tööjõu olemasolu. OSKA ehituse valdkonna rakendusuuringus otsi-
takse vastust küsimusele, kuidas muuta koolituspakkumist, et täita ehituse 
valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust lähema kümne aasta vaates. Uuringu 
raames analüüsiti valdkonna võimalikke tulevikuarenguid, hinnati, milline on 
selles perspektiivis põhikutsealade1 tööjõuvajadus ning kuidas peab muutuma 
õppe sisu, et tööjõu oskused vastaksid tööturu vajadustele.

Ehituse valdkond on nii ettevõtete kui ka hõivatute arvult Eestis üks suurimaid, 
pakkudes tööd igale kümnendale tööga hõivatud inimesele. Valdkonna üldist 
arengut ja hõivatute arvu muutust mõjutab majanduse tsüklilisus, riiklikud ja 
Euroopa Liidu toetusfondide investeeringud ning naaberriikides püsiv suur 
tööjõunõudlus ja kordades kõrgem palgatase.

Prognoosi kohaselt lähima kümne aasta jooksul hõivatute arv ehituse vald-
konnas ei muutu. Ka ei prognoosita olulisi struktuurseid nihkeid ametirühmade 
vahel. Prognoosi järgi vajab ehituse valdkond aastas umbes 880 uut töötajat, 
kellest 385 on spetsialisti ning 495 oskustöötaja tasemel. Põhikutsealadest 
prognoositakse väikest hõivatute arvu kasvu inseneride, tööjuhtide, hoone-
automaatika tehnikute ning veevärgi ja hoone tehnosüsteemide lukkseppade 
hulgas. Viimistlejate tööjõuvajadus lähikümnendil väheneb tagasihoidlikult. 
Teiste põhikutsealade töötajate arv jääb samale tasemele.

 

Valdkonna eripära on tundlikkus kõikumistele majanduses – parematel aegadel 
ehitustegevus aktiveerub ning keerulisematel aegadel lükatakse investeerin-
guid edasi. Tööjõunõudlust mõjutab peale eratellimuste riiklike tellimuste maht 
ja suurinvesteeringute koondumine ühele perioodile. Üks ehituse valdkonna 
arengut takistav tegur on madalaima hinna kriteeriumi kasutamine riigihan-
getes, mis ei pruugi tagada soovitud ehituskvaliteeti ning võib kaasa tuua vaja-
duse värvata erialaste oskusteta töötajaid.

Lähiaastate muutused ehituses on enim seotud tehnoloogia arenguga, ehitus-
info digiteerimisega, karmistuvate regulatsioonide ja liginullenergiahoonete 
nõude2 rakendumisega ning ehituse liikumisega tööstusliku tootmise ja ehitus-
toodete standardiseerimise poole. Ehitist ja ehitusprotsesse vaadeldakse kogu 
ehitise elukaart arvesse võttes, alates planeerimisest ja projekteerimisest kuni 
haldamise, hooldamise ja lammutamiseni. Seoses ehitusprotsessi osapoolte 
ülesannete põimumisega muutub järjest olulisemaks osapooltevaheline 
koostöö.

6
1 Põhikutseala on sarnase väljaõppega ametite kogum ja põhiline analüüsiühik OSKA-s.
2 Liginullenergiahoonete ehitamise nõue hakkab kehtima avalikes hoonetes 2019. ja kõikides uutes hoonetes 2021. aastal.



https://www.ttu.ee/
public/p/projektid/BuildEst/Eesti_ehitusfirmade_toojoualane_olukord_ja_perspektiivne_toojou_vajadus.pdf

https://www.ttu.ee
Eesti_ehitus<FB01>rmade_toojoualane_olukord_ja_perspektiivne_toojou_vajadus.pdf




Tegevusalade klassifikaator. http://www.rik.ee/sites/www.rik.ee/files/elfinder/article_files/EMTAK%202008%20EST%20 
-%20selgitavate%20m%C3%A4rkustega.pdf

http://www.rik.ee/sites/www.rik.ee/<FB01>les/el<FB01>nder/article_<FB01>les/EMTAK
A4rkustega.pdf




Ametite klassifikaator. http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=3005499&siteLanguage=ee

http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=3005499&siteLanguage=ee
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Ehituse valdkonna  
eksperdikogu ettepanekud

Ehituse valdkonna arenguks on vaja 
ehitusprotsessi kõigi osapoolte vahe-
list sujuvamat koostööd ja tõhusamat 
tehnoloogiliste lahenduste kasutamist.



EKR - Eesti Kvalifikatsiooniraamistik http://kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

http://kutsekoda.ee/et/kvali<FB01>katsiooniraamistik/ekr_tutvustus










Kutseeksamite läbiviimisega seotud kulude ülemmäärad ning kutseeksami väljatöötamise ja arendamise
kulude ülemmäär, https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1130/7201/6005/HTM_m48_lisa.pdf#

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1130/7201/6005/HTM_m48_lisa.pdf













