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Eesmärk
Analüüsi tellijaks on Harku vallavalitsus, kelle soov on saada terviklik pilt ettevõtlusest vallas, vallas
tegutsevatest ettevõtetest, nende majanduslikust seisust ning ettevõtluses valitsevatest trendidest.
Analüüsi eesmärk on anda omavalitsuse juhtidele numbrid ja faktid, mille järgi saab teha vajalikke
juhtimisotsuseid.
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Analüüsiks kasutatud sisendid ja metoodika
Kasutatud algandmed. Andmed pärinevad ettevõtete poolt esitatud majandusaasta aruannetest ning
juhul kui ettevõtted on jätnud majandusaasta aruande esitamata või esitanud ebatäpseid andmeid,
siis võib see mõjutada analüüsi tulemust. Samuti võib, aga ei pruugi lõpptulemust mõjutada
ettevõtetes kasutatav erinev raamatupidamistava.
Valimis on ainult erasektori ettevõtted. Valmist on väljas riigi oma omavalitsuse juhtimisega seotud
asutused, samuti koolid ning 100% avaliku sektori omanduses olevad ettevõtted.
Valimi geograafiline piirkond. Valimiks on kõik ettevõtted mis olid 2017. aastal registreeritud Harku
vallas.
Tuleb tähele panna, et ettevõtte registriaadress ei pruugi kokku langeda ettevõtte reaalse
tegevusaadressiga. Peamised tegevuskoha ja registriaadressi erinevuse põhjused on:
-

-

Ettevõttel on mitu tegevuskohta (Näiteks Harmet OÜ, mis omab tehast Harku vallas Kumna
külas ja Pärnu linnas.);
Ettevõte, eriti teenuseid pakkuvate ettevõtete puhul, ei osutata teenust mis vajab konkreetset
tegevuskohta, sest teenust osutatakse kliendi juures. Levinud praktika ehitussektori väike- ja
mikroettevõtete puhul;
Ettevõte on kolinud aga registreerimisaadressi ei ole muudetud;
Omanike otsusel on registreerimisaadress tegevuskohast erinev, jms.

Analüüsi koostamise ajal avastatud tegurid, mis suurendavad vea tekkimise võimalust ning
muudavad andmete ühtlustamise keerulisemaks.
Renditööjõu kasutamine ja erinevad metoodikad selle kajastamises majandusaasta aruandes. Mitmed
valimis olevad ettevõtted on kasutanud renditööjõudu ning kajastanud renditööjõuga seotud
tööjõukulud, kuid ettevõtte töötajatena on aruandes kirjas ainult täistööajaga töötavad lepingulised
töötajad. Enamusel juhtudel õnnestus täpsustavad andmed saada ettevõtte juhtkonnalt või
majandusaasta aruande tekstist. Samas oli ka ettevõtteid, mis olid aruandes ainult viidanud, et tööde
teostamiseks on kaustatud renditööjõudu või füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kuid aruandest ei
selgu sellega seotud kulud ega kasutatud töötajate arv. Kui selline ettevõte, ei avaldanud soovi anda
täpsemaid andmeid kasutatud töötajate kohta, siis jäigi analüüsi andmebaasis ettevõtte töötajate
arvuks null. Kõikide majandusaasta aruannete läbi lugemine analüüsi koostamiseks antud aja jooksul
ei ole võimalik. Selle pärast kontrolliti ja vajadusel parandati vaid nende suuremate ettevõtete
tööjõukulude suurust ning töötajate arvu, kus renditööjõu kasutamine oli kergelt tuvastatav. Raskem
on tuvastada renditööjõu kasutamist, kui ettevõttel on täiskohaga töötajad ja lisaks sellele
kasutatakse, näiteks hooajaliselt, ka renditööjõudu.
Mitmete ettevõtete puhul, mille käibed ületasid 100 000 € aga töötajaid ja ka tööjõukulusid ei olnud,
oli omanik regulaarselt maksnud endale dividende. Osad nendest ettevõtetest ongi passiivsed, näiteks
kasutatakse ettevõtet finantsinvesteeringute haldamiseks või on tegemist nn. projektihalduse jaoks
loodud ettevõttega, näiteks konkreetse kinnisvara arenduse halduseks, jms.
Majandusaasta erinevus kalendriaastast. Ettevõtete arv, mille majandusaasta erineb kalendriaastast
on üksikud. Kui tegemist on suure või keskmise suurusega ettevõttega ning ettevõtte majandusaasta
aruande esitamise tähtaega ei ole veel saabunud, siis võib see avaldada mõju üldpildile. Analüüsi
koostamise ajal on tuvastatud vähemalt viis ettevõtet, mille majandusaasta erineb kalendriaastast
ning kaks ettevõtet mille viimane majandusaasta kestis 18 kuud, sest muudeti majandusaasta alguse
aega.
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Töötajate tööaja taandamine täistööajaga töötajate arvule. Eriti mikroettevõtete puhul võib töötajate
keskmise arvu ümardamine kas üles või alla poole täistöökohaga töötajani tekitada näilisi moonutusi
tööjõukuludes töötaja kohta. On alust arvata, et paljud mikroettevõtted on täistöökohaga töötajate
arvuks märkinud kõikide töötjate, ka need kes töötavad osalise koormusega, arvu perioodi lõpu
seisuga.
Grupi andmete konsolideerimine. Kus oli võimalik, on konsolideerimisgrupi emaettevõtte puhul
arvesse võetud mitte konsolideerimisgrupi, vaid ainult konkreetse ettevõtte majandusnäitajad.
Ettevõtete jagamine kategooriatesse.
Euroopa liidus jaotatakse ettevõtted mikro, väike, keskmise suurusega ja suurteks ettevõteteks
järgmise reegli järgi:
-

Suurettevõtted milles on üle 250 töötaja ja käive üle 50 miljoni euro.
Keskmise suurusega ettevõtted kuni 250 töötajaga, aastase käibega kuni 50 miljonit eurot
ja/või aastase bilansilehega kuni 43 miljonit eurot.
Väikeettevõtted kuni 50 töötajaga, aastase käibe ja/või bilansilehega kuni 10 miljonit eurot.
Mikroettevõtted kuni 10 töötajaga ning aastase käibe ja/või bilansilehega kuni 2 miljonit eurot.

Käesolevas analüüsis on valikkriteeriumina kasutatud käivet, mitte bilansimahtu.
Ettevõtete kategooria määratlus on sätestatud Euroopa Komisjoni soovituses 2003/361/EÜ1, mille uus
versioon võeti vastu 6. mail 2003. Uus soovitus jõustus 1. jaanuaril 2005
Sellise klassifikatsiooni puhul langeksid u. 80% Harjumaal registreeritud ettevõtetest mikroettevõtte
kategooriasse, ka need mis ei oma reaalset majandustegevust. Kuna omavalitsuse seisukohalt on
tähtis pöörata tähelepanu nn. aktiivsetele ettevõtetele, ehk ettevõtetele mis loovad reaalselt töökohti
ning jätta tähelepanu alt välja nn. passiivsed ettevõtted (mitte tegutsevad-, elustiili- ja
finantsinvesteeringute haldamiseks loodud ettevõtted), siis tehti käesoleva analüüsi koostamisel
otsus jagada mikroettevõtted omakorda 3 kategooriasse. Käesolevas analüüsis on:
-

-

Mikroettevõte, ettevõte mis vastab EU määratlusele ja kus on vähemalt 2 töötajat, ehk
reaalselt töökohti loov ettevõte;
Vähem kui 2 töötajaga mikroettevõte, ettevõte mille käive on vähemalt 20 000 ja ettevõtte
tööjõukulud on vähemalt 20 000 euro. See tähendab, ettevõte on võimeline ettevõtte ainsale
töötajale, kes üldjuhul on ka ettevõtte omanik, maksma Eesti keskmist töötasu;
Passiivsed ettevõtted. Käik ülejäänud ettevõtted, mis ei ole täitnud eelnimetatud lävendit.

Aktiivsed ja Passiivsed ettevõtted.
Edaspidi kasutame dokumendis mõisteid Aktiivne ettevõte ja Passiivne ettevõte. Aktiivseks
ettevõtteks nimetatakse siin ettevõtteid, mis eeltoodud EU määratluse järgi on suurettevõtted,
keskmise suurusega ettevõtted, väikeettevõtted ning analüüsi koostajate poolt täpsustatud
mikroettevõtted ja vähem kui 2 töötajaga mikroettevõtted. Kõigi ülejäänud ettevõtete puhul
viidatakse neile kui Passiivsetele ettevõtetele.

1

https://elik.nlib.ee/k-v-andmebaas/page/6/?kv_id=384&show_all=1
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Ettevõtlus Harku vallas
2017. aasta lõpu seisuga oli registriandmete järgi Harku vallas registrisse kantud kokku 2570 ettevõtet.
Neist 272 olid loodud ja registrisse kantud alles 2017. aastal.

Tabel 1 - Harku vallas registreeritud ettevõtete arv

Kõikidest Harku vallas registreeritud ettevõtetest 489, ehk 19,03% on nn. aktiivsed ettevõtted. (vaata
aktiivse ja passiivse ettevõtte määratlust lõigus Aktiivsed ja Passiivsed ettevõtted lk. 4.) Selle näitajaga on Harku vald
Harju maakonnas eelviimasel kohal. Võrdluseks Harju maakonnas tervikuna, välja arvatud Tallinna
linn, on aktiivsete ettevõtete osakaal 23,87%.

Tabel 2 - Aktiivsete ettevõtete osakaal Harjumaa omavalitsustes va. Tallinn

Aktiivsete ettevõtete osakaalu mõjutavad mitmed tegurid, nendest kaks peamist on: (i) kaugus
Tallinna linnast ja (ii) tööstusparkide ning eelmise sajandi keskel loodud tööstuspiirkondade olemasolu
omavalitsuse territooriumil.
Tallinna linnaga piirnevates valdades on registreeritud rohkem Passiivseid ettevõtteid mille
tegevusalaks on „Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus“, mis on levinud tegevusala ettevõtetel,
mida omanikud kasutavad põhitöö kõrvalt teenuste osutamiseks (konsultatsioon, nõustamine, jms.)
või ka elustiili ettevõtete puhul. Vaadates Harku valla numbreid, on nn. Passiivsetest ettevõtetest 460
märkinud oma tegevusalaks „Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus“. Sama trendi on näha ka teistes
Tallinna linnaga piirnevates omavalitsustes.
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Omavalitsustes, kuhu on viimase paarikümne aasta jooksul rajatud tööstusparke, on aktiivsete
ettevõtete osakaal keskmisest kõrgem. Näiteks Rae, Saku ja Saue vallad.
Viimasel 6 aastal Harku vallas asutatud uute ettevõtete arv aastate kaupa:
2012. a. – 188
2013. a. – 170
2014. a. – 214
2015. a. – 211
2016. a. – 257
2017. a. – 272
Aegrida näitab huvitavat trendi, kus registreeritud ettevõtete arv kasvab iga 2 aasta tagant umbes
20%. Sellest ei saa teha põhjapanevaid järeldusi, sest puuduvad andmed kui mitu ettevõtete on igal
aastal registrist kustutatud ja millisel aastal kustutatud ettevõtted on asutatud. Näiteks 2018. aasta
lõpu seisuga, ajal kui on tehtud registriandmete väljavõte, oli 51 Harku vallas registreeritud ettevõttele
registris lisatud märge, et ettevõte on likvideerimisel ning ühele ettevõttele on välja kuulutatud
pankrott. Ükski likvideerimisel olevatest ettevõtetest ei omanaud 2016. ega 2017. aastal
majandustegevust.
Harku vald on üks kuuest Harjumaa omavalitsusest, mille territooriumil asub nn. suurettevõte, kokku
on Harjumaal 10 ettevõtet, mis klassifitseeruvad suurettevõtteks. Tegemist on Kumna külas asuva
ettevõttega Harmet OÜ. Veel 2016 aastal oli nimetatud ettevõtte registreeritud Sauel, kuid seoses uue
tehase ehitusega muudeti ka ettevõtte juriidilist aadressi.
Keskmise suurusega ettevõtteid on Harku vallas 3, Harjumaal va. Tallinn tervikuna on keskmise
suurusega ettevõtteid 95. Kõik kolm vallas tegutsevat keskmise suurusega ettevõtet - Altia Eesti AS,
Greiner Packaging Aktsiaselts ja Aktsiaselts METUS-EST ning lisaks ka valla ainuke suurettevõttele
Harmet OÜ, on tegevad Töötleva tööstuse sektoris.
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Ettevõtete jaotus vallas asukoha järgi
Harku vald on oma territooriumi jaganud tinglikult kantideks2. Ettevõtete jaotus nimetatud kantides
on toodud tabelis Tabel 3- Ettevõtete jaotus nn. kantide kaupa.

Tabel 3- Ettevõtete jaotus nn. kantide kaupa

Põhjused, miks ettevõtete, eriti just suurte-, keskmiste- ja väikeettevõtete jaotus kantide vahel on just
selline, selguvad kui vaadata täpsemalt kus paiknevad valla Töötleva tööstuse ettevõtted. Sest kõik
suured ja keskmised ning paljud väikeettevõtted on tegevad Töötleva tööstuse sektoris. Vallas on kaks
selgelt piiritletavat piirkond – (i) Harku-Rannamõisa tee ümbrus alates Laabi külast, Tammi teest kuni
Vahtra teeni Tabasalus ning (ii) Kumna ümbrus ja Meistri tee. Esimene piirkond Harku-Rannamõisa
tee ümbrus paikneb osaliselt Harkujärve-Tiskre kandi ja osaliselt Tabasalu-Rannamõisa kandi
territooriumil. Teine piirkond asub Kumna-Tutermaa kandi territooriumil.
Esimeses piirkonnas, ehk Harku-Rannamõisa tee ümbruses, asuvad valla kümnest suurimast Töötleva
tööstuse ettevõttest koguni 8: Altia Eesti AS, Greiner Packaging AS, AS METUS-EST, A & R Carton AS,
Ojala Estonia OÜ, Tarplani Kaubanduse OÜ, Profile Vehicles Baltic OÜ, Eesti Vanglatööstus AS. Teises
piirkonnas, ehk Kumna ümbrus ja Meistri teel, asuvad kaks ülejäänud esikümne Töötleva tööstuse
ettevõtet - Harmet OÜ ( ja ka samasse gruppi kuuluv Harmet Modular Building OÜ) ja Bennett Grupp
OÜ. Nendes kahes piirkondades asuvad ka analüüsi tegemise ajal tuvastatud ettevõtted, mille
registreerimisaadress on väljaspool valda, kuid tegevuskoht asub Harku vallas. Nende ettevõtete
nimekiri on leheküljel 10.
Väike-, mikro- ja alla 2 töötajaga mikroettevõtete arv kantides on korrelatsioonis kandi elanike arvuga.
Ainukeseks erandiks on, et Harku ja Türisalu kandid on ettevõtete arvu osas kohad vahetanud
võrreldes elanike arvu järjestusega.

2

Vaata Harku valla arengukava lk.3.
http://www.harku.ee/documents/2846103/20625904/Lisa+1+Harku+valla+arengukava+%2813_1%29_0.pdf/7
cf88abb-f9d2-4411-90e7-861909fb75d1
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Tabel 4 - Kandi elanike arv

Aktiivsete ettevõtete analüüs
Harku valla ettevõtluse arendamiseks ja toetamiseks on esmane prioriteet keskenduda ettevõtetele,
mis loovad reaalseid ja püsivaid töökohti ning mille tegevus on jätkusuutlik. Selle pärast oleme
järgnevas analüüsis keskendunud nn. aktiivsetele ettevõtetele. Aktiivseks ettevõtteks nimetatakse siin
ettevõtteid, mis EU määratluse järgi on suurettevõtted, keskmise suurusega ettevõtted,
väikeettevõtted ning analüüsi koostajate poolt täpsustatud mikroettevõtted ja vähem kui 2 töötajaga
mikroettevõtted. (Vaata täpsemalt Ettevõtete jagamine kategooriatesse leheküljel 4.) Kõigi ülejäänud ettevõtete
puhul viidatakse neile kui passiivsetele ettevõtetele.

Ettevõtete jaotus Harku vallas vastavalt ettevõtte tegevusalale
Valla Aktiivsete ettevõtete jaotus tegevusala ja suuruse lõikes.

Tabel 5 – Aktiivsete ettevõtete jaotus tegevusala ja kategooria lõikes

Ehkki kõige rohkem aktiivseid ettevõtteid tegutseb Ehituse valdkonnas, on Harku vallas tegutsevad
suurimad ettevõtted Töötleva tööstuse ettevõtted. Juba eelpool mainitud valla ainuke suurettevõte
Harmet OÜ, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks ruumelementidest hoonete projekteerimine,
tootmine ja püstitamine. Kolm keskmise suurusega ettevõtet on vastavalt:
-

Metalltoodete tootmisega tegelev Aktsiaselts METUS-EST, mis asub Tabasalus Ranna teel.
Ettevõtte põhitoodanguks on terasest ja klaasist ehituskonstruktsioonide valmistamine ja
paigaldamine. Ettevõtte suurim ekspordi sihtriik on Rootsi, sellele järgneb Soome ning vähesel
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-

-

määral toimub eksport ka Norrasse. Majandustulemusi mõjutanud teguritest toob ettevõte
välja suure surve töötajate poolt oodatava palga suurenemisele.
Joogitootmisega tegelev Altia Eesti AS, asukohaga Laabi külas. Tuntumad kaubamärgid Altia
kontserni omatoodetest on Saaremaa vodka, Koskenkorva vodka, Renault konjak, Larsen
konjak, Ibis brandy ja Blossa glögi, Chill Out veinid. Lisaks turustatakse partneritelt sisse
ostetavaid jooke. Ettevõtte eksportis toodangut Läti (suurim ekspordi sihtturg), Soome, Rootsi
ja Taani. Nimetades majanduskeskkonda enim mõjutanud tegureid, toob ettevõte välja
aktsiiside tõusu. Altia Eesti on Altia Oyj tütarettevõte.
Plastist pakendite tootmisega tegelev Greiner Packaging Aktsiaselts, mis kuulub Austrias
registreeritud Greiner Holding AG kontserni. Ettevõtte toodangust 2/3 eksporditakse
teistesse Euroopa Liidu riikidesse.

Nimetame ära ka Töötleva tööstusega tegelevad väikeettevõtted, need on:
-

-

-

-

-

-

3

Tarplani Kaubanduse OÜ, mis toodab erinevaid majoneese, kastmeid, purgisuppe ja mahlasid.
Paberist ja papist pakendeid tootev Aktsiaselts A & R Carton. 94% ettevõtte toodangust
eksporditakse. Suurimad sihturud on Norra ja Rootsi. Ettevõte kuulub Rootsi kontserni A&R
Carton AB.
OÜ PALMATIN, mis tegeleb ümarpalk- ja freesprussmajade projekteerimise-, tootmise- ja
ehitamisega. Ettevõtte eksport moodustab kogu müügitulust 75%. Suurimad sihturud on
Saksamaa, Prantsusmaa ja Rootsi. Lisaks leiab ettevõtte kliente ka Korea Vabariigist ja
Liibanonist.
Riigile kuuluv ettevõte Eesti Vanglatööstus, mis tegeleb kinnipeetavate tööhõivega. Ettevõte
toob oma toodangut tutvustades välja saunaahjude, suitsuahjude ja grillide tootmise. Ehkki
ettevõte on registreeritud Harku valda, kus asub ka ettevõtte kontor, toimub tegevus kolmes
vanglas: Tallinna, Tartu ning Viru Vanglas.
Soome kontserni Profile Vehicles Oy kuuluv Profile Vehicles Baltic OÜ põhitegevuseks on
mootorsõidukite ümberehitus. Ettearvatult on suurim sihtturg Soome.
OÜ SLG Energy põhitegevusaladeks on hakkepuidu ost ja müük, hakkepuidu tootmine ning
transporditeenuste osutamine.
Plasttoode ja pakendite tootja Osaühing ALLESTPAC. Dokumendi koostamise ajal oli ettevõttel
veel 2017. majandusaasta aruanne esitamata, kuid 2016. aastal moodustas eksport Rootsi
ettevõtet müügitulust 85%.
Pehmemööbli tootja Softrend Group OÜ. Ligi pool ettevõtte toodangust eksporditakse,
suurim ekspordi sihtturg on Soome.
Ekomet OÜ, mis veel 2016. aastal tegeles aktiivselt metallkonstruktsioonide tootmisega. Kuid
2017. aasta aruandes teatab ettevõte, et lõpetab tootmistegevuse ning keskendub uuele
tegevussuunale, milleks on kinnisvara haldus ja arendamine. Samale omanikulu kuulub ka OÜ
Metek kes tegutseb Ekometiga samal aadressil, kuid on registreeritud Otepääl, Valga
maakonnas. OÜ Metek tegevust kajastatakse 2019. a. 23 jaanuari Äripäeva artiklis3, kus on
juttu Soome suurima kaubanduskeskuse ehitusest.
Ojala Estonia OÜ, mis tegeleb allhanke korras lehtmetalli töötlemise, pulbervärvimise ja
seadmete koostamisega. Ligi 80% ettevõtte toodangust eksporditi, peamiselt Soome. Ettevõte
kuulub Soome ettevõttele Ojala Yhtymä OY.

https://www.aripaev.ee/uudised/2019/01/23/eestlased-jaid-soome-miljardiprojektiga-janni
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Siinkohal peab ka ära märkima ettevõtted, mis on registreeritud väljaspool Harku valda, aga mille üks
tegevuskohtadest või kogu tegevus toimub Harku vallas. Järgnev nimekiri baseerub analüüsi koostaja
tähelepanekutel ning ei pruugi olla lõplik.
AS HKScan Estonia omab Tabasalus asuvat toomisüksust ja lisaks veel ka Kumna broilerifarmi ning
Rannamõisa broilerifarmi. Tabasalu tootmisüksuses töötab 245 inimest, Kumna broilerifarmis 4 ja
Rannamõisa broilerifarmis 6 inimest. Kõigist eelnimetatud töötajatest on u. 15% Harku valla elanikud.
Ülejäänud töötajate elukohaks on Tallinn 65%, Maardu 6%, Jõelähtme vald 4,50 %, Saue vald 3,65%,
Keila 2,45 % . Ettevõttel ei ole plaanis 2019. aastal tegevust laiendada ning uusi töökohti juurde luua.
Metek OÜ, mis on registreeritud Otepää linnas Valga maakonnas, kuid mille tegevuskoht on
Tabasalus Sütemetsa teel. Ettevõte toodab metallkonstruktsioone.
Prolexplast. Ettevõtte tootmis- ja kontorihoone asub Harjumaal Tabasalus, Ranna tee 23.
Registreeritud on ettevõte Hüürus, Saue vallas. Ettevõttel oli 2017. aastal 10 töötjat.
Freesikoda OÜ, Ettevõtte tegevusaadress on Tööstuse tee 7, Laabi küla. Ettevõtte müügitulu 2017.
aastal oli 809 458 euro võrreldes 2016. aasta 646 277 euroga. Ettevõttes töötas neil aastatel vastavalt
14 ja 15 töötajat.
Ermatiko OÜ tegevuskoht Tööstuse 13, Laabi küla (registreeritud Tallinn, Haabersti linnaosa).
Müügitulu 2017. aastal 2 946 109 euro ja 2016. aastal 3 018 511 euro. Umbes 70% ettevõtte
müügitulust moodustab eksport. Suurimad sihtturud on Soome ja Rootsi. Töölepinguga töötajaid oli
2017. aastal 56 ja aasta varem 57.
OÜ Kadares on registreeritud Mustamäel, aga tegevus toimub Tutermaal. Müügitulu vastavalt 2016.
majandusaastal 1,03 M€ ja 2017. aastal 1,05 M€. Töötajad oli vastavalt 23 ja 20.
Alfa Yacht Production OÜ, tegevuskohaks on Meistri tee 19, Tutermaa, Harku vald. Müügitulu
aastatel 2016. ja 2017. oli vastavalt 0,45 M€ ja 0,55 M€ ning töötjate arv oli 7 ja 8.
Kodasema OÜ tehas, Järvekalda tee 33, Harkujärve (reg. aadress Tallinn, Kesklinn). Ettevõte
tegevuseks on teisaldatavate betoonist väikemajade tootmine ja arendamine. Müügitulu oli 2016.
majandusaastal 0,3 M€ ja 2017. aastal 0,2 M€ ning töötajad oli vastavalt 15 ja 27.
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Aktiivsete ettevõtete arengu trendid perioodil 2016 ja 2017
Müügitulu
Vaatleme millises tegevusalas tegutsevad ettevõtted annavad kõige suurema panuse kogumi
summaarsesse müügitulusse ning kuidas see on muutunud vaatlusalusel kahel aastal. Esmalt kõiki
valla aktiivseid ettevõtteid hõlmav vaade.

Tabel 6 – Aktiivsete ettevõtete summaarne müügitulu tegevusalade järgi

2017. müügitulust tervelt 45,32% annavad Töötleva tööstuse ettevõtte, järgevad Hulgi- ja
jaekaubanduse ettevõtted 22,01%-ga. Kolmandal kohal olev Ehitus panustab valla ettevõtete
summaarsesse müügitulusse 14,16%. Kõikide järgnevate sektorite panus on alla kümne protsendi.
Aktiivsete ettevõtete summaarne müügitulu kasvas aastaga 35,0 M€ võrra mis on 8,94% kasv
võrreldes 2016. aastaga. Sellest 24,2 M€ suuruse panuse andsid Hulgi- ja jaekaubanduse ning
Ehitussektori ettevõtted. Samas kõige suurema müügikäibega sektor Töötlev tööstus suurendas oma
müügitulu võrreldes 2016. aastaga marginaalsed 0,37% ehk 0,7 M€.

Töötleva tööstuse müügitulu muutus
Otsides põhjuseid, miks Töötleva tööstuse ettevõtete müügitulu on olnud tagasihoidlik, vaatame
sektori müügitulu muutust erineva suurusega ettevõtetes.

Tabel 7 -Töötleva tööstuse ettevõtete müügitulu muutus

Valla ainuke suurettevõte Harmet OÜ on vaadeldaval perioodil oma müügitulu suurendanud 10,8 M€
ehk 17,42% võrra. Samas keskmiste ja väikeettevõtete summaarne müügitulu on vähenenud.
Keskmiste ettevõtete müügitulu languse protsent on 22,22%. Minnes keskmiste ettevõtet puhul
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ettevõtte tasandile, näeme, et kõik keskmise suurusega Töötleva tööstuse ettevõtted on oma
müügitulus kaotanud.

Tabel 8 - Keskmise suurusega Töötleva tööstus ettevõtete müügitulu muutus

Alti Eesti AS, mille müügitulu langus oli kõige suurem, on oma majandusaasta aruandes põhjendanud
müügitulu langust järgmiselt: „Ettevõtte 2017. majandusaasta tegevus oli mõjutatud alkohoolsete
jookide aktsiisi tõusust ning kahanevast müügikeskkonnast. Alkohoolsete jookide tootmine ja müük
toimusid mõneti muutunud majandusruumis. 1.veebruaril 2017 rakendunud 10% kõrgem alkoholi
aktsiis tingis oodatul määral kangete alkohoolsete jookide suurenenud tootmise ja müügi 2017. aasta
algul. Eesti alkohoolsete jookide turg oli 2017. aastal mõjutatud ka Eesti ja Läti piiril toimuvast
piirikaubandusest. Kuna Lätis kehtivad oluliselt madalamad alkoholiaktsiisimäärad, käis suur osa Eesti
tarbijatest Lätist alkoholi ostmas.“
Nii nagu eespool viidatud, on As METUS-EST oma 2017. majandusaasta tulemusi kommenteerinud
järgmisel: „Ühelt poolt on tugevnenud konkurents ehitusturul nii Eestis kui ka Skandinaavias, mis
tekitab tugevat hinnasurvet. Teiselt poolt kasvavad kulud, eriti tööjõu- ja üldkulud. Lisaks on
ehitustegevus erinenud prognoositust, mistõttu osad objektid on lükkunud planeeritud ajaga
võrreldes edasi. Eelpool mainitud tegurid on avaldanud jätkuvalt negatiivset mõju ettevõtte
majandustulemusele.“
Kontrollimaks, kas Töötlev tööstus on 2017. aastal kogu Harjumaal pigem kasvanud või kahanenud,
vaatame Harjumaa (va. Tallinn) Töötleva tööstuse ettevõtete müügikäbe muutuse trende.

Tabel 9 - Harjumaa (va. Tallinn) Töötleva tööstuse ettevõtete müügitulu muutus

Siit saab teha järelduse, et Harku valla Töötleva tööstuse sektori ettevõtete müügitulu kahanemine on
seotud konkreetsete ettevõtetega, mitte sektori üldise trendiga. Isegi vaadates joogi tootmise
ettevõtteid, on Alti Eesti AS müügitulu langus Joogitootmise ettevõtete seas kõiges suurem.

Hulgi- ja jaekaubanduse ning Ehitussektori müügitulu
Nimetatud sektorites on müügitulu kasv laiapõhjaline, ehk kasvanud on kõikide ettevõtete
kategooriate summaarne müügitulu.
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Tabel 10 – Harku valla Hulgi- ja Jaekaubanduse ettevõtete müügitulu

Harjumaal tervikuna (va. Tallinn) oli Hulgi- ja Jaekaubanduse ettevõtete müügitulu kasv samal
perioodil 9,92%, seega Harku valla ettevõtte müügitulu kas on veidi kiirem.
Ehitussektor.

Tabel 11 – Harku valla Ehitussektori ettevõtete müügitulu

Harjumaal tervikuna (va. Tallinn) oli Ehitussektori ettevõtete müügitulu kasv samal perioodil 28,14%
Seega on Harku valla nii Hulgi- ja Jaekaubanduse ning Ehituse ettevõtted arenevad Harjumaa üldise
trendiga samas taktis või veidi kiiremini.

Ettevõtete ekspordi muutuse trendid
Vaatleme millises tegevusalas tegutsevad ettevõtted annavad kõige suurema panuse kogumi
summaarsesse eksporti ning kuidas see on muutunud vaatlusalusel kahel aastal. Esmalt kõiki valla
ettevõtteid hõlmav vaade.

Tabel 12 - Harku valla aktiivsete ettevõtete eksport

Ootuspäraselt andsid 2017. aastal suurima panuse valla ettevõtete eksporti Töötleva tööstuse
ettevõtted. Nende panus oli tervelt 79,14%. Võrdluseks Harjumaal tervikuna (va. Tallinn), oli Töötleva
Koostanud E. Laur
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tööstuse ettevõtete panus eksporti 60,49%. Harku vallas oli sektoritest teisel kohal Ehitus, mis
panustas omalt poolt 7,48% ning Veondus ja laondus sektor 7,0%. Samas Veondus ja Laondus oli
esikolmikus ainuke sektor, mille eksport vähenes.

Töötleva tööstuse eksport
Kuna Töötlev tööstus andis suurima panuse Harku valla ettevõtete eksporti, siis vaatleme detailsemalt
seda tegevusvaldkonda. Kuidas muutus erineva suurusega Töötleva tööstuse ettevõtete eksport.

Tabel 13 - Harku Töötleva tööstuse ettevõtete eksport

Sellest vaatest joonistub välja, et lõviosa Harku valla ettevõtete eksporti annab üks ettevõte, ehk
ainuke vallas tegutsev suurettevõte Harmet OÜ. Kõikide Töötleva tööstuse ettevõtete ekspordist
moodustab Harmet OÜ panus 53,67% ja valla kõikide aktiivsete ettevõtete ekspordist moodustab see
ligi poole, täpsemalt 42%.
Keskmise suurusega ettevõtete, Harku vallas on neid ainult 3, puhul mõjutas tulemust As METUS-EST
ekspordi kahanemine. Vaata ettevõtte kommentaari mis on toodud eespool leheküljel 4.

Ehitussektori eksport
Ehitusettevõtete hulgas on 7 väikeettevõtet suurendanud oma summaarset eksporti üle kahe korra.
Tegelikult eksportis oma tooteid seitsmest ainult 5 ettevõtet.

Tabel 14- Harku valla Ehitussektori ettevõte ekspordi muutus
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Veondus ja laondus sektori eksporti trendid

Tabel 15 - Harku valla Veondus ja Laondus sektori ettevõtete eksport

Veondus ja laondus sektori väikeettevõtete ekspordi langus on laiapõhjaline, kuuest vallas tegutsevast
sektori väikeettevõttest on ainsana eksporti kasvatanud AS HRX, mille eksport kasvas 15,61%. Üks
ettevõte ei olnud analüüsi koostamise ajaks 2017. majandusaasta aruannet veel esitanud, kuid 2016.
aastal oli selle ettevõte eksport 2,4 M€.
Kontrollimaks, kas Veondus ja laondus sektor on tervikuna langustrendis, vaatame Harjumaa koondit.

Tabel 16 - Harjumaa (va. Tallinn) Veondus ja Laondus sektori ettevõtete eksport

Harjumaa va. Tallinn Veondus ja laondus sektor näitas 2017. aastal väikest kasvu võrreldes 2016.
aastaga. Laskudes aga ettevõtete tasandile on arvuliselt olnud ekspordi kasvatajaid vähem kui neid,
kelle eksport langes.
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Ettevõtete kasumi muutuse trendid
Vaatleme millises tegevusalas tegutsevad ettevõtted annavad kõige suurema panuse kogumi
summaarsesse teenitud kasumisse ning kuidas see on muutunud vaatlusalusel kahel aastal. Esmalt
kõiki valla ettevõtteid hõlmav vaade.

Tabel 17 - Harku valla Aktiivsete ettevõtete kasumi muutus

Peaaegu kõikide tegevusalade summaarne kasum 2017. aastal kerkis võrreldes 2016. aastaga. Hulgija Jaekaubanduse sektoris mõjutab summaarset tulemust ühe mikroettevõtte poolt 2017.
majandusaastal maha kantud ebatõenäoliselt laekuvad võlad summas 0,8 M€.
Vaatamata ajakirjanduses kõlama jäänud üldisele foonile, et Ehitussektor kannatab tööjõu puuduse
ning tööjõukulude pideva kasvu tõttu, on just Ehitussektor üks kasumi kasvu vedajatest. Harku vallas
tegutsevast 99 ehitusettevõttest vaid 17 olid 2017. majandusaastal deklareerinud marginaalset
kahjumit.
Kuna konkreetsest kasumi numbrist on majandusolukorrast parema pildi saamiseks otstarbekam
vaadata lisandväärtust, ehk kasumi, tööjõukulude ja amortisatsiooni koondsummat, siis ei lasku me
siinkohal kasumi detailvaatega sektorite ega ettevõtte tasandile.

Koostanud E. Laur

16

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

HARKU VALLA ETTEVÕTETE ANALÜÜS

Töötajate arvu muutuse trendid
Vaatleme millises tegevusalas tegutsevad ettevõtted annavad kõige suurema panuse kogumi
summaarsesse rakendatud töötajate arvu ning kuidas see on muutunud vaatlusalusel kahel aastal.
Esmalt kõiki valla ettevõtteid hõlmav vaade.

Tabel 18 - Harku valla poolt loodud töökohtade arv sektorite lõikes

Summaarne Harku vallas registreeritud aktiivsete ettevõtete täistööajale taandatud töötajate arv
2017. aastal on 3 162 töötajat. Pane tähele! See ei tähenda, et kõik loodud töökohad asuvad füüsiliselt
Harku valla territooriumil. Nagu välja toodud peatükis Ettevõtete jaotus Harku vallas vastavalt
ettevõtte tegevusalale leheküljel 8, on näiteks Eesti Vanglatööstus (2017. aastal 26 töötajat)
tegevuskohtadeks Tallinna, Tartu ning Viru Vanglad ja Harmet OÜ omab tootmist ka Pärnus. Samas
peatükis on lühike nimekiri ettevõtetest, mille registreerimisaadress on väljaspool Harku valda, kuid
mille tegevuskoht asub valla territooriumil. See nimekiri ei ole lõplik. Järgnevas tabelis on võrdluseks
välja toodud nende ettevõtete, kes küll ei ole Harku vallas registreeritud, kuid mille tegevuskoht asub
Harku vallas, töötajate arv. Kui ettevõttel on mitu tegevuskohta, näites HKScan, siis on tabelis nende
töötajate arv, kes töötavad valla territooriumil paiknevates üksustest. Tabel sisaldab neid ettevõtteid,
mis tuvastati analüüsi koostamise käigus.

Tabel 19 - Ettevõtete, mille reg. aadress ei ole Harku vald, Harku vallas loodud töökohtade arv
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Aastaga on Harku vallas registreeritud ettevõtete poolt loodud töökohtade arv kasvanud 3,57%,
Harjumaal tervikuna oli kasv 2,72%. Võttes arvesse võimalikku andmetest tulenevat vea protsenti on
Harku valla töökohade arvu kasv olnud sama kogu maakonna töökohtade arvu kasvuga.
Kuna Töötlev tööstus annab 2017. aastal peaaegu 1/3 kogu valla ettevõtete töötajate arvust, siis
heidame täpsema pilgu Töötleva tööstuse ettevõtete numbritele.
Detailvaade Töötleva tööstuse töötajate arvu dünaamikale

Tabel 20 - Harku valla Töötleva tööstuse ettevõtete töötajate arvu muutus

Selgub, et kõikides kategooriates, välja arvatud üks suurettevõte, on Töötlevas tööstuses töötajate arv
langenud. Languse põhjused on samad, milles on jutt peatõkis Töötleva tööstuse müügitulu muutus
leheküljel 11. Harju maakonnas tervikuna (va. Tallinn) on Töötleva tööstuse ettevõtete töötajate arv
tõusnud 0,88%. Sarnaselt Harku vallale on Harjumaal samuti langenud väike- ja keskmiste Töötleva
tööstuse ettevõtte töötajate arv.
Muude tööstusharude tööjõu muutuse trendid
Mõõdetuna protsentides on kõige suurem töötajate arvu kasv olnud Muude teenindavate tegvuste
sektoris 82,69% ning Majutus ja toitlustuse sektoris 62%. Esimesel juhul on kasvu taga üks ettevõtte,
mis on mitmekordistanud töötajate arvu ning teisel juhul on kasvu vedanud 6 mikroettevõtet, mis on
oma tegvust alustanud alles 2017. aastal.

Tööjõukulude muutuse trendid
Tööjõukulude puhul keskendume mitte summaarsele tööjõukulude muutusele konkreetses sektoris,
vaid tööjõukulude muutusele ühe töötaja kohta. Alustame valla kõikide aktiivsete ettevõtete koondist
tegevusvaldkondade lõikes. NB! Käesolevas tabelis on tööjõukulud töötaja kohta aastas.

Tabel 21 - Valla ettevõtte tööjõukulude muutus töötaja kohta
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Summaarsed tööjõukulud on suurenenud 55,8 miljonilt eurolt 2016. aastal 62,7 miljoni euroni 2017.
aastal, mis teeb tööjõukulude kasvuks 12,45%. Meenutuseks, et töötajate arv tõusis seamal perioodil
2,92% ja keskmine tööjõukulude tõus töötaja kohta on 8,57%. Harjumaal tervikuna (va. Tallinn) on
jõukulud töötaja kohta tõusnud 6,99%. Statistikaameti andmetel tõusis Eesti keskmine kuutööjõukulu
palgatöötaja kohta 2017. aastal 2016. aastaga võrreldes 6,5%4.

Ettevõtete lisandväärtuse muutuse trendid
Eelnevalt võtsime kokku kuidas on muutunud erinevate sektorite ettevõtete kasumid ning
tööjõukulud. Ettevõtluse jätkusuutlikkuse seisukohast on kasulik heita pilk ka ettevõtte poolt loodud
lisandväärtusele. Lisandväärtus = ettevõtte kasum + tööjõukulud + amortisatsioonikulude
absoluutväärtus. Seega lisandväärtus näitab kas ettevõtted on võimelised katma investeeringuteks
tehtud kulusid, toime tulema kasvava palgasurvega ning samas säilitama või kasvatama kasumit.
Võrreldes lisandväärtuse muutust nii tööjõu kulude kui kasumi muutuse trendidega, saab laiema pildi,
kas ühe komponendi (kasum, tööjõukulud, investeeringud) muutus on tulnus millegi arvelt.
Alustame pilgu heitmisest Harku valla ettevõtete koondlisandväärtuse muutusel perioodil 2016. –
2017. sektorite lõikes. Vaatest on välja filtreeritud Finants- ja Kindlustustegevuse ning Kinnisvaralase
tegevuse ettevõtted, sest nendes sektorites oli ettevõtetes nimetatud perioodil drastilisi
lisandväärtuse kõikumisi. Saamaks aru põhjustest vajaks see analüüsiga minekut iga ettevõtte
tasandile, mis oleks väga aeganõudev. Selle pärast oleme teinud lihtsustuse ning need kaks sektorit
analüüsist elimineerinud. Lisaks on välja jäetud ka Veevarustuse- ja Kanalisatsiooni sektor, sest selles
on ainult üks ettevõte.

Tabel 22 - Harku valla ettevõtete lisandväärtuse muutus

Pilt näitab, et lisandväärtuse kasv 2017. aastal võrreldes 2016. majandusaastaga on olnud
laiapõhjaline. Valimi lisandväärtuse kasv on 13,86%. Absoluutnumbritest annavad kõige suurema
lisandväärtuse Töötleva tööstuse ettevõtted. Samas kõige suurem lisandväärtuse kasv tuleb
ehitussektori ettevõtetest. Ainuke sektor, mille summaarne lisandväärtus on langenud on Hulgi- ja
jaekaubandus. Hulgi- ja jaekaubanduse puhul moonutab pilti üks ettevõte, mis oli 2017. aastal suures
kahjumis, sest oli maha kandnud 0,8 M€ eest ebatõenäoliselt laekuvaid arveid. Kui see konkreetne
4

Viide allikale https://www.stat.ee/pressiteade-2018-023
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ettevõte valimist välja arvata, siis näitaks ka Hulgi- ja jaekaubanduse sektor lisandväärtuse kasvu.
Sektori sees on lisandväärtuse kasvatajaid sama palju kui neid, kelle lisandväärtus on langenud.
Heidame pilgu ka lisandväärtusele töötaja kohta ning selle muutuse trendile.

Tabel 23- Harku valla aktiivsete ettevõtete Lisandväärtuse töötaja kohta muutus

NB! Ettevõtted mis on märkinud oma tegevusalaks Haridus, ei ole koolid ega lasteaiad, sest avaliku
sektori asutused ei ole sellesse tabelisse lisatud. Koondvaatest on näha, et üldine lisandväärtuse kasv
töötaja kohta on kasvanud aeglasemalt, kui summaarne lisandväärtus.
Töötleva tööstuse puhul on lisandväärtus töötaja kohta kasvanud sektori lisandväärtuse kasvust
kiiremini. Lisandväärtuse kasv on 7,36% ja töötaja kohta on lisandväärtus kasvanud 8,90%. Samad
näitajad Harjumaal va. Tallinn Töötleva tööstuse ettevõtete puhul on vastavalt lisandväärtuse kasv
13,84% ja lisandväärtuse kasv töötaja kohta 12,78%. Otsides põhjuseid, miks Harku valla kasv on olnud
aeglasem kui Harjumaal tervikuna, võib välja tuua ettevõtte mille näitajad mõjutavad tulemust. See
ettevõte, mis on muutmas oma tegevusvaldkonda ja on langenud 2017. aastal kahjumisse. Vaata
kommentaari lk. 9. Väikese valimi puhul on sellistel kõrvalekalletel suur mõju lõpptulemusele.
Meenutame, et Töötleva tööstuse töötajate arv Harku vallas kahanes perioodil 19 töötaja, ehk 1,42%
võrra. Sama valimi põhivara kulum, on 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga langenud 2,5%. See,
viitab, et Harku valla Töötlev tööstus tervikuna, on suutnud olla efektiivsem ja müüa oma toodangut
kallima hinnaga. Minnes ettevõtete tasemele, on näha, et ettevõtted on erinevatest faasides. On neid
kes on tegemas investeeringuid tootmise kaasajastamisesse ja on neid, kelle investeeringud on olnud
tagasihoidlikud.
Ehitussektori ettevõtete koondpilt näitab, et lisandväärtuse kasvu taga on suurenenud töötajate arv.
Harku vallas tegutsevate ehitusettevõtete summaarne lisandväärtus on kasvanud 41,61%, kuid samal
ajal lisandväärtus töötaja kohta on kasvanud veidi aeglasemalt, vaid 33,13%. Isegi „vaid“ 33,13%
lisandväärtuse tõus töötaja kohta on väga korralik tulemus. Samuti on 2017. majandusaastal võrreldes
2016. aastaga, suurenenud ka summaarne ehitussektori ettevõtete põhivara kulum, mis viitab
ettevõtete poolt tehtud investeeringute kasvule. Viimasel ajal ajakirjanduses ilmunud artiklite põhjal,
kus viidatakse Eestis väljastatud ehituslubade arvu vähenemisele kui ka pankade uusehitustele
antavate laenude mahtude piiramisele, võib ennustada järgnevatel aastatel nõudluse vähenemist
ehitussektoris. Kaudselt võib hakata Ehitussektori nõudluse vähenemine avaldama mõju ka Töötleva
Koostanud E. Laur

20

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

HARKU VALLA ETTEVÕTETE ANALÜÜS

tööstuse sektorile. Suurematest töötleva tööstuse ettevõtetest, toodavad näiteks Aktsiaselts METUSEST ja AS Metek OÜ ehitistele metallkonstruktsioone.
Hulgi- ja jaemüügi sektori ettevõtete summaarne lisandväärtus tervikuna, kui ka lisandväärtus töötaja
kohta on mõlemad langenud samas suurusjärgus. Summaarne lisandväärtus on langenud -5,66% ja
lisandväärtus töötaja kohta on langenud -5,97%. NB! Kui valimist välja jätta üks konkreetne ettevõte,
mis kandis 2017. aastal maha ebatõenäoliselt laekuvad nõuded summas 0,8 M€, siis kasvasid Hulgija jaekaubanduse sektori ettevõtete lisandväärtus 13,57% ja lisandväärtus töötaja kohta 13,19%.
Seega tööjõukulud kasvavad kasumi kasvuga samas taktis.
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Ettevõtlus kantides
Aktiivsete ettevõtete jaotus Harku valla nn. kantide vahel on toodud järgnevas tabelis.

Tabel 24- Harku valla ettevõtete jaotus

Siinkohal oleks loogiline küsida, kas Harku vallas registreeritud ettevõtted loovad piisavalt töökohti, et
tagada valla territooriumil elavatele tööealistele inimestele vajalik hulk töökohti.
Harku valla majanduslikult aktiivsete5 tööealiste elanike arvutamiseks kasutame järgmist kaudset
metoodikat. Harku valla elanike arv korda Eesti keskmine majanduslikult aktiivsete inimeste protsent
kogu Eesti elanikest. 2018. aasta lõpu seisuga oli Harku valla elanike arv, kelle elukohta on võimalik
määratleda kandi täpsusega 14 7676. Eesti majanduslikult aktiivsete inimeste arv 2017. aastal oli 703
100 ja rahvaarv sama aasta lõpus 1 31 1337. Mis tähendab, et majanduslikult aktiivseid inimesi on
Eestis 53,3% rahvaarvust. Võrdleme nüüd Harku valla konkreetses kandis registreeritud ettevõtete
poolt loodud töökohtade arvu kandi eeltoodud meetodi alusel arvutatud majanduslikult aktiivsete
inimeste arvuga.

Tabel 25 - Harku vallas registreeritud ettevõtete poolt loodud töökohtade arv võrrelduna majanduslikult aktiivsete inimeste
arvuga

Sellise kaudse meetodi järgi hinnates on vallas hinnanguliselt 4 708 majanduslikult aktiivset elanikku,
kes ei leia rakendust oma valla ettevõtetes. Valitud ettevõtetega läbi viidud intervjuudest võib
järeldada, et Harku valla majanduslikult aktiivsed elanikud, kes töötavad väljaspool vald on veelgi
rohkem. (Vaata iga kandi juures lühikokkuvõtet kandi territooriumil tegutseva ettevõttega.)

Majanduslikult aktiivne rahvastik (Tööjõud) – isikud, kes soovivad töötada ja on võimelised töötama
(hõivatute ja töötute summa).
6
Harku valla poolt 7.jaan. 2019. esitatud andmed
7
https://www.stat.ee/pressiteade-2018-050
5
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Järgnevalt süübime igasse kanti ning vaatame kes on kandi kõige suurema käibe ja töötajate arvuga
ettevõtted. Igas kandis intervjueerime ühte ettevõtet.

Türisalu kant
Türisalu kant on koduks kõigest 12-le aktiivsele ettevõttele. 2017. aasta müügitulu esikümme on
toodud järgnevas tabelis.

Tabel 26- Türisalu kandi müügitulu esikümme

Töötajate arvu järjestuses on esikümme järgmine.

Tabel 27 - Türisalu kandi tööandjate esikümme

Intervjueerisime ettevõtet Talka Grupp OÜ, mis platseerus müügitulu edetabelis viiendale ja töötajate
arvu poolest teisele kohale. Tegemist on ehitussektori ettevõttega, mis teostab siseviimistlustöid.
Peamine sihtgrupp on erakliendid ja ettevõtted, kes tellivad töid oma kodu või kontori ümberehituseks
ja viimistluseks. Ettevõtte kliendi asuvad üle Eesti ja läbi ajaloo on osutatud teenuseid ka Soomes,
Rootsis, Norras ja Saksamaal. Ettevõttes töötab koos omanikuga 6 inimest. Ettevõtte juht ja omanik
on ainuke Harku valla elanik, ülejäänud töötajad elavad Tallinnas. Ühest küljest on põhjuseks, miks ei
kasutata kohalikku tööjõudu klientide lai geograafia mis ei nõua töötaja seotust konkreetse paigaga
ehk Harku vallaga. Teiseks, ei ole ettevõte leidnud kohaliku kandi töötajaid. Täpsustuseks tuleb öelda,
et ettevõte ei ole ka aktiivselt töötajaid otsinud, sest vajalikud inimesed on tulnud läbi soovituste.

Harku kant
Harku kant on seal resideeruvate ettevõtete arvu järjestuses eelviimasel kohal. Kokku on Harku kandis
registreeritud 24 aktiivset ettevõtet. Harku kandi ettevõtete 2017. aasta müügitulu esikümme näeb
välja järgmiselt.
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Tabel 28 - Harku kandi müügitulu esikümme

Ootuspäraselt on kandis kolm väikeettevõtet müügitulu edetabelit juhtimas, sest suurettevõtteid ja
keskmise suurusega ettevõtteid kandis ei ole. Töötajate arvu järgi reastades on edetabel järgmine.

Tabel 29 - Harku kandi tööandjate esikümme

Küsisime mõlemas edetabelis suurima Töötleva tööstuse ettevõtte Restawood OÜ juhilt, miks valis
ettevõte oma asukohaks Harku valla ning kui suur hulk töötajatest on Harku valla elanikud. Ettevõte
toodab eritellimusmööblit, peamiselt hotellidele. Praktiliselt kogu toodang eksporditakse Soome. Vaid
üks ettevõtte töötja on Harku valla elanik, kõik ülejäänud töötajad elavad väljaspool Harku valda.
Küsimusele, miks ettevõtte valis oma asukohaks Harku küla, vastas ettevõtte juht, et see on logistiliselt
hea koht.

Kumna-Tutermaa
Vaid ühe registreeritud aktiivse ettevõttega edastab Harku kanti Kumna-Tutermaa kant. Kumna külas
tegutseb ka Harku valla ainuke suurettevõte, moodulmajade tootja Harmet OÜ. Müügitulu järgi 2017.
aastal järjestuvad ettevõtted järgmiselt.
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Tabel 30 - Kumna-Tutermaa kandi müügitulu esikümme 2017. aastal.

Hea meel on näha, et kõik esikümnesse mahtunud ettevõtted on 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga
müügitulu suurendanud. Loodud töökohtade järgi moodustunud esikümme on aga järgmine.

Tabel 31 - Kumna-Tutermaa kandi suuremad tööandjad

Tagasiside kandi töötleva tööstuse ettevõtetelt asukoha valiku ja töötajate elukoha kohta. Bennett
Grupp OÜ tootmine toimub Kumna külas. Ettevõte sai alguse omaniku kodukohast ning on samas
paigas tegutsenud 20. aastat. Pooled töötajatest on Harku valla elanikud ning teine pool käib tööl
lähedal asuvast Keila linnast. Ehkki ettevõte ei prognoosi lähitulevikus suurt töötajate arvu kasvu, saab
uute tööle tulijate puhul olema üks valiku kriteerium see, kui mugav on töötajale transpordi mõttes
tööl käia.
Harmet OÜ. Kumna tehases umbes töötab umbes 350 töötajat (mis tähendab sadakond töökohta on
väljaspool Harku vald asuvas tehases), nendest on Harku valla elanike 10% või alla selle. Väga palju
inimesi käib tööl lähedal olevast Keila linnast.
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Vääna kant
Vääna kandi ettevõtete 2017. majandusaasta müügitulu esikümme on järgmine.

Tabel 32- Vääna kandi müügitulu esikümme

Vääna kandis on suurima kümne müügituluga ettevõtte seas 5 Töötleva tööstuse ettevõtet. Töötajate
arvu vaates 2017. aastal on edetabel järgmine.

Tabel 33 - Vääna kandi suurimad töökohtade loojad

Mõlemat edetabelit juhib pehmemööbli tootja Softrend Group. Ettevõtte tootmine asub Vahi külas,
kus leiavad rakendust 40 töötajad. Ülejäänud ettevõtte töötajate töökohaks on grupi tütarettevõtte
kontor Tallinnas. Umbes pooled töötajatest on Harku valla elanikud ning teine pool käib tööl
kaugemalt, peamiselt Tallinnast. Ettevõte oleks väga rõõmus värbama rohkem kohalikke elanikke, sest
kaugelt tööl käiate puhul on tihti töölt lahkumise põhjuseks tööle ja koju jõudmise ajakulu.

Vääna-Jõesuu kant
Vääna-Jõesuu suurima müügituluga ettevõtted.
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Tabel 34 - Vääna-Jõesuu kandi müügitulu esikümme

Müügitulu edetabelit juhivad kaks ehitussektori ettevõtet. Ventilatsioonisüsteemide ehituse ja
projekteerimisega tegelev ettevõtte OÜ Element Grupp, mille kontor ja tegevuskoht asub nende
kodulehe andmetel Tallinnas.

Tabel 35 - Vääna-Jõesuu suurima töötajate arvuga ettevõtted

Vääna-Jõesuu kandi suurim tööandja on ehitusettevõte Hermente OÜ. Ettevõtte kliendid asuvad
peamiselt Harjumaal. Kõikidest töötajatest on vaid kaks Harku valla elanikud.

Harkujärve-Tiskre kant
Kandi suurima müügituluga ettevõtted 2017. aastal.

Tabel 36 - Harkujärve-Tiskre kandi suurimad ettevõtted müügitulu järgi

Altia Eesti AS kohta andsime lühikese ülevaate leheküljel 4, kus tegime kokkuvõte Harku valla
suurimatest Töötleva tööstuse ettevõtetest.
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Tabel 37 - Harkujärve-Tiskre suurimad töökohtade loojad

Ka Harkujärve-Tiskre kandi tööandjate edetabeli vaieldamatu liider on Altia Eesti AS. Ettevõtte
töötajatest kümmekond on valla elanikud, teised käivad tööl väljastpoolt valda, peamiselt Tallinnast.
Selleks, et kaugemalt tulevad töötajad jõuaksid tööle ja pärast koju, on ettevõte tellinud transpordi
teenuse. Uute töökohtade vabanemisele, eelistaks ettevõte värvate töötajaid lähikonnast, ehk Harku
vallast. Teine Töötleva tööstuse ettevõte Lameleib OÜ omab tegelikku tegevuskohta väljaspool valda,
täpsemalt Tallinna linnas. Lameleib toodab säilitusainete vabasid ja tervislikke lavashe ja tortillasid.

Muraste-Suurupi kant
Muraste-Suurupi kandi suurimad müügituluga ettevõtted 2017. aastal.

Tabel 38 - Muraste-Suurupi kandi ettevõtete 2017. müügitulu edetabel

Eelpool leheküljel 5, kus võrdlesime Harku valla nn. aktiivsete ettevõtete osakaalu kõikides vallas
registreeritud ettevõtetest, tõdesime, et Harku vallas on aktiivsete ettevõtete protsent väga madal,
kõigest 19,03%. Muraste-Suurupi kandis on see protsent Harku valla madalaim ning on 15,62%.
Muraste-Suurupi kanti iseloomustab tööstusalade puudumine. Siit ka põhjus, miks valla suurima
töötajate arvuga Töötleva tööstuse ettevõte OÜ JIV Sport omas 2017. aastal vaid 6 töölist. Ülejäänud
edetabelisse mahtunud on Ehitussektori ning Hulgi- ja Jaekaubanduse ettevõtted.
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Tabel 39 - Muraste-Suurupi suurimad tööandjad 2017. aastal

Tabasalu-Rannamõisa kant

Tabel 40. - Tabasalu-Rannamõisa kandi ettevõtete müügitulu esikümme 2017. aastal

Tabasalu-Rannamõisa kant paistab silma Töötleva tööstuse ettevõtete suure osakaaluga. Müügitulu
esikümnes on esimest viis kohta Töötleva tööstuse ettevõtete käes. Lisaks asuvad selles kandis ka kahe
ettevõtte tootmisüksused, ehkki ettevõtete registreerimisaadressid on väljaspool Harjumaad.
Esimene neist on Metek OÜ, mis on registreeritud Otepää linnas Valga maakonnas, kuid mille
tegevuskoht on Tabasalus Sütemetsa teel. Kui Metek OÜ oleks registreeritud Harku vallas, oleks ta
müügitulu edetabelis 12,2 M€ käibega teisel kohal. Metek’is on 114 töötjat, mis tähendab, et
järgnevas toodud töötajate edetabelis peaks Metek OÜ hõivama Greiner Packaging AS järel samuti
teise koha.
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Tabel 41 - Tabasalu-Rannamõisa kandi suurimad tööandjad

Lisaks sellele asub Metek OÜ kõrval veelgi suurem tööandja. Nimelt AS HKScan Estonia Tabasalu
tootmisüksus, kus eelmise aasta lõpu seisuga töötas 245 töötajat. Lisaks Tabasalu tootmisüksusele
omab AS HKScan Estonia Harku vallas ka Kumna broilerifarmi ja Rannamõisa broilerifarmi. Nendes
töötab vastavalt 4 ja 6 inimest. Kõikidest AS HKScan Estonia Harku valla üksuste töötajatest on
hinnanguliselt 15% Harku valla elanikud. Suurim hulk töötajaid tuleb tööle Tallinnast 65%, aga tulijaid
on ka Maardust 6%, Jõelähtme vallast 4,50 %, Saue vallast 3,65% ning Keilast.
Töötajate edetabeli kümnest ettevõttest 6 on Töötleva tööstuse ettevõtted, kui Metek OÜ ja AS
HKScan Estonia samuti arvesse võtta oleks edetabelis neid 7, sest üks tabelist välja langeja oleks
samuti Töötleva tööstuse ettevõte.
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Kokkuvõte Harku valla ettevõtlusest
Eelmistes peatükkides andmete põhjal võib teha järgneva kokkuvõtte.

Harku vallas on vähem loodud töökohti kui elab vallas tööturul aktiivseid inimesi.
Harku valla elanikest leiab Harku vallas registreeritud ja siin tegutsevates ettevõtetes tööd vähem
inimesi kui Harku vallas on aktiivseid tööealisi elanikke. Vaata tabel Tabel 25 - Harku vallas
registreeritud ettevõtete poolt loodud töökohtade arv võrrelduna majanduslikult aktiivsete inimeste
arvuga leheküljel 22, mis näitab, et töökohti on 4 708 võrra vähem kui majanduslikult aktiivseid
elanikke. Lisaks on enamus intervjueeritud ettevõtetest nimetanud, et nende töötajatest on Harku
valla elanikke marginaalne osa. Vaata:
- Talka Grupp OÜ lk. 23, Türisalu kant. Ehitus. Töötajaid väljastpoolt valda 5 (83%).
- Restawood OÜ lk. 24, Harku kant. Töötlev tööstus. Töötajaid väljastpoolt valda 6 (86%).
- Harmet OÜ lk. 25, Kumna kant. Töötlev tööstus. Töötajaid väljastpoolt valda u 315 (90%).
- Bennett Grupp OÜ lk. 25, Kumna kant. Töötlev tööstus. Töötajaid väljastpoolt valda 8 (50%).
- Softrend Group OÜ lk. 26, Vääna kant. Töötlev tööstus. Töötajaid väljastpoolt valda 20 (50%).
- Hermente OÜ lk. 27, Väänajõesuu kant. Ehitus. Töötajaid väljastpoolt valda 9 (82%).
- Altia Eesti AS lk. 28, Harku-Järve kant. Töötlev tööstus. Töötajaid väljastpoolt valda u. 56 (85%).
Lühiintervjuudest võib teha esialgse järelduse, et Ehitussektori mikroettevõtete puhul vaid umbes 20%
ettevõtete töötajatest elavad Harku vallas ja 80% väljaspool valda. 2017. aasta lõpu seisuga oli vallas
76 Ehitussektori mikroettevõtet, mille töötajate arv oli 336 töötajat. Siit teeme oletuse, et
hinnanguliselt 250 kuni 275 neist elavad väljaspool Harku valda. Tootmisettevõtete puhul on vastuste
põhjal väljastpoolt valda tööl käivate inimeste osakaal 50% ja 90% vahel. Võtame keskmiseks 70%.
Valla kõikide aktiivsete Töötleva tööstuse töötajate arv 2017. majandusaasta andmete põhjal on 1 303,
millest väljastpoolt valda pärit töötajate hulk võib hinnanguliselt olla 900 kuni 925 inimest. Seega
ainult Ehitussektor ja Töötlev tööstus „impordivad“ veidi peale tuhande töötaja, mis omakorda
tähendab, et samas suurusjärgus Harku valla elanikke käib tööl väljaspool Harku valda. Liites siia
Tabelis 22 toodud numbri võime teha oletuse, et vähemalt 6 000 valla tööturul aktiivset elanikku
sõidavad igapäevaselt tööle teistesse omavalitsustesse. Samal ajal umbes 1 500 kuni 2 000 inimest
sõidavad Harku valda tööle teistest omavalitsustest.

Harju valla Töötleva tööstuse tööjõukulud ületavad Harjumaa keskmist
Kui võrrelda Harku valla Töötleva tööstuse ettevõtete tööjõukulusid, siis aktiivsete ettevõtete puhul
on Harku valle keskmine aastane tööjõukulu Töötleva tööstuse sektori töötja kohta 2017. aastal 23
518 euro, Harjumaa va. Tallinn vastav number on 21 846 euro ja Eesti keskmine 18 932 euro. Vaadates
ettevõte suuruse järgi
-

-

-

Suurettevõtete puhul ületab valla keskmine tööjõukulu töötaja kohta Eesti keskmist Töötleva
tööstuse tööjõukulu töötaja kohta 29,82%. Harjumaal va. Tallinn, suurettevõtete keskmine
tööjõukulud töötaja kohta Eesti keskmist 33,87%.
Keskmise suurusega Töötleva tööstuse ettevõtete puhul on Harku valla keskmine tööjõukulu
töötaja kohta 35,05% Eesti keskmisest kõrgem. Võrdluseks Harjumaal va. Tallinn on vastav
näitaja vaid 17,15% Eesti keskmisest kõrgem.
Väikeste Töötleva tööstuse ettevõtete puhul on Harku valla keskmine tööjõukulu töötaja
kohta 41,72% Eesti keskmisest kõrgem ning Harjumaal va. Tallinn vastavalt 20,90% kõrgem.
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Kui me vaatame Töötleva tööstuse tööjõukulude kasvu töötaja kohta perioodil 2016 – 2017, siis Harku
valla Töötleva tööstuse keskmine tööjõukulu on kerkinud aastaga 9,07%, samal ajal Harjumaa va.
Tallinn keskmine on kerkinud vaid 7,85%.
Suures pildis tundub, et Harku valla ettevõtete kiirem tööjõukulude kasv on avaldanud mõju
ettevõtete kasumile. Harju valla kõikide aktiivsete Töötleva tööstuse ettevõtete summaarne kasum on
kasvanud 2017. majandusaastal võrreldes 2016. aastaga 9,35%. Samal ajal kogu Harjumaa va. Tallinn
Töötleva tööstuse ettevõtete summaarne kasum on kasvanud 40,36%. NB! Harjumaa koondtulemust
moonutab Harju Elekter poolt 2017. aastal osaluse müügist ettevõttes PKC OY saadud erakorraline
kasum summas 26,3 M€. Ilma selleta on Harjumaa Töötleva tööstuse ettevõtete summaarne kasum
kasvanud 18,85%. Harku valla Töötleva tööstuse ettevõtted jäävad kasumi kasvus Harjumaa
keskmisele kasvule alla. Palgasurve kasv ilma tööjõu tootlikkuse kasvuta võib ka järgnevatel aastatel
mõjutada Harku valla Töötleva tööstuse ettevõte jätkusuutlikust.

Töötleva tööstuse ettevõtete kontsentratsioon kahes piirkonnas.
Need piirkonnad on (i) Harku-Rannamõisa tee ümbrus alates Laabi külast, Tammi teest kuni Vahtra
teeni Tabasalus ja (ii) Kumna ümbrus, kaasa arvatud Meistri tee äärsed alad.
Harku-Rannamõisa tee ümbruse piirkonnas asuvad valla suurimast Töötleva tööstuse ettevõttest
koguni 8: Altia Eesti AS, Greiner Packaging AS, AS METUS-EST, A & R Carton AS, Ojala Estonia OÜ,
Tarplani Kaubanduse OÜ, Profile Vehicles Baltic OÜ, Eesti Vanglatööstus AS. Aga ka väljaspool Hark
uvalda registreeritud, kuid siin tegutsevad ettevõtted: AS HKScan Estonia Tabasalu tootmine, Metek
OÜ, Ermatiko OÜ, jt.
Piirkonna ettevõtete jaoks on väljakutseks töötajate ligipääsetavus ettevõtetele, sest see piirkond jääb
ühistranspordi võrkudest kõrvale. Lähimad nn. magalapiirkond, kus võiks potentsiaalselt olla
tööjõudu, asuvad Õismäel või Laagris. Sütemetsa teel asuvad ettevõtted, tõid välja, et ka Tabasalu
keskusest on jala tulijatel väga raske ja kohati ohtlik sinna piirkonda jõuda.

Kumna ümbrus ja Meistri tee.
Siin asuvad Harmet OÜ, samasse gruppi kuuluv Harmet Modular Building OÜ, Bennett Grupp OÜ.
Piirkond on küll logistiliselt heas asukohas, kuid konkureerib sama tööjõu pärast lähistel asuva Keila
KEK territooriumil tegutsevate ettevõtetega ja Saue ümbruses asuvate tööstusparkide ettevõtetega.
Nimetatud kahe tööstuspiirkonna arendamine pingestaks veelgi võitlust tööjõu nimel. Kindlasti on
võimalik vähendada Töötleva tööstuse, aga mitte ainult, ettevõtete tööjõu vajadust läbi
automatiseerimise ja protsesside digitaliseerimise, kuid need otsused on puhtalt ettevõtjate endi
kätes.

Kokkuvõtteks
Niikaua, kui kohalike omavalitsuste eelarve sõltub suuresti valla territooriumi elanike tulust, on Harku
vald heas seisus.
Töötleva tööstuse seisukohast on mõlemad Harku-Rannamõisa tee ümbrus kui Kumna kant logistiliselt
Tallinna sadama ja Paldiski sadama vahel. Samas ei ole piirkonnas piisavalt Töötleva tööstuse jaoks
vajalikku hulka oskus- ega lihtöölisil või ei vasta kohalik tööjõu oskused Harku valla Töötleva tööstuse
ettevõtete vajadustele. Nii nagu ka viidatud eespool, suur hulk Töötleva tööstuse ettevõtete töölistest
käib tööl väljastpoolt Harku valda. Selleks, et valda tekiks uusi Töötleva tööstuse ettevõtteid, peab
toimuma sünkroniseeritud areng nii infrastruktuuri arenduses kui ka eluruumide ehituses. Ja kuna on
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optimistlik eeldada, et valda elama tulevate leibkondade kõik liikmed omavad kvalifikatsiooni, et
töötada valla ettevõtetes, peab paralleelselt arenema ka ühistransport eelkõige just Tallinna linnaga.
Kas on mõni sektor, mille puhul Haru vald omaks konkurentsieelist teiste Harjumaa omavlitsuste ees?
Näiteks Hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtted mis teenindavad Eesti sisesest nõudlust, on eelistanud
asukohana Tallinna ringtee ümbrust. Saue vald on siin hea näide kus asuvad ravimite hulgimüüjate
laod ja ka üks kiirtoidu söögikohti teenindav jaotuskeskus. Harku valla asukoht ei ole selles vaates
soodne.
Mida peaks täiendavalt hindama, kas ettevõtete jaoks mille tegevus hõlmab loomingulist tööd, näiteks
IT arendus, projekteerimine jms. võiks Tabasalu ümbrus olla soodne asukoht. Ehkki väga paljud IT
ettevõtted on koondunud Tallinnas Ülemiste Citysse, on see sealsete ettevõtete töötajate jaoks
tekitanud juba tuntava logistilise probleemi. Nii nendele, kes käivad sinna tööl isikliku- kui ka
ühistranspordiga.
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