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9VAJADUSEST SÜNDINUD

1968. aasta kevadel käis Harju KEK-i elektrijaoskonna legendaarne juhataja Sulev 
Kivimäe välja mõtte hakata tootma madalpinge installatsioonikaablit. Aeg oli nii-
sugune, et ettevõttel, kes tahtis saada ehitatavad hooned valmis tõrgeteta, ei 
jäänud üle muud kui toota võimalikult palju seadmeid ja materjale ise ning teha 
ka võimalikult palju töid ise.

“KEK-id olid kõik üldehitusorganisatsioonid,” selgitab Harju KEK-i kauaaegne 
juht Hans Palla. “Sa võisid väga hästi ehitada, aga elektritööd tuli tellida väljast, 
sanitaartehnilised tööd samuti – ning üks hullemaid asju oli, kui nende tööde tegi-
jad vedasid alt. Sai võetud eesmärgiks, et teeme kõik tööd omade jõududega. Kui 
hiljem soomlastele rääkisin, kuidas lõpuks tegi Harju KEK 98% töödest ise, ajas 
see neid naerma. Aga me ei sõltunud sel moel kellestki ja andsime kõik hooned 
käiku tähtajaks.”

Harju KEK oli abitootmise tarbeks püstitanud vaid mõne hädapärase hoone, 
nende hulgas kastitsehhi, kus valmistati tellimise peale mitmesuguseid puitkaste. 
Nüüd otsustati sinnasamma rajada kaablitsehh, pikendades senist hoonet puidust 
juurdeehitistega. Kaablitootmisliin tuli ajastule iseloomulikult koostada üksikutest, 
sageli omavahel raskesti sobituvatest seadmetest, mis olid enamasti riiklikest 
tehastest maha kantud. Järjekindla katsetamise tulemusena andis uus liin 1968. 
aasta septembris oma esimese toodangu – Harju Elektri eelkäija oli sündinud.

1968 
Liinilt tulevad esimesed  
meetrid installatsiooni - 
kaablit.

1969 
Alustatakse elektri kilpide  
ja valgustite tootmist.

Vajadusest sündinud
HARJU ELEKTER AJAPEEGLIS

I
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1969. aasta jaanuarist hakkas elektrimaterjalide tootmist juhtima Endel Palla, kes 
oli äsja saanud TPI-st elektroonikainseneri diplomi. Endel Palla meenutab: “Esi-
mesel vestlusel Sulev Kivimäega arutasime, kuhu me tahame jõuda. Oli mõista, 
et ehitus vajab peale kaablite ka kilpe, valgusteid, kõikvõimalikke muid abivahen-
deid. Hakkasimegi juba samal aastal kavandama uut tootmist. Kasti vabrikut oli 
vaja laiendada – käisime Kivimäega õue mööda ja mõõtsime jalgadega kümme 

meetrit siia ja seitse meetrit sinna. Kutsusime töömehed kohale, 
kohe said postid maasse ja uus hoone kuu või pooleteisega püsti. 
Hakkasime tootma elektrikilpe.”

Endel Palla sõnul olid kapitalismi alged ettevõttes algusest 
peale olemas ja erinevalt tüüpilisest nõukogulikust tootmisest 
töötati tulemi nimel. “Kasum jäi meile endale, mis lõi eeldused 
pidevaks investeerimiseks. Selle 50 aasta jooksul alates esimesest 
üksusest, mis oli tsehhi tasemel, ei ole me ühtegi aastat kahjumis 
olnud. Kasvasime pidevalt 10–20% aastas.”

Enam kui 230-kordne kasv
Endel Palla alustas Keilas elektriseadmete 
ja -materjalide tootmist  3 alluvaga. Nüüd 
on AS Harju Elekter Baltimaade juhtiv 
elektriseadmete ja -materjalide tootja,  
kus töötajaid kokku 750.

Kaablitsehh aastal 1972. Metallitsehh aastal 1973. 
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Tallinna Tehnikaülikooli kauaaegne rektor, automaatika  
ja telemehaanika eriala vilistlane Andres Keevallik:
Ilmselt olen üks nendest, kes on olnud Harju Elektri tegemistega kur-
sis tema asutamisest saadik. Nimelt oli minu üks rühmakaaslastest 
automaatika erialal asunud Harju Elektrisse 1968. aastal tööle ning 
juba siis jättis ettevõte hea mulje ja oli noortele inseneridele atrak-
tiivne. Hiljem olin ka Harju Elektri nõukojas. Harju Elektri tõusmine 
üheks edukamaks ja edumeelsemaks ettevõtteks on selle kindlat juh-
timist arvestades olnud igati loogiline. Elektrikilpe tootvast kohalikust 
ettevõttest on saanud rahvusvaheliselt tuntud elektriseadmeid ja -süs-
teeme valmistav kõrgtehnoloogiline firma.

Heiti Metstak, esimene töötaja kaablitsehhis.
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Harju KEK-i elektritööde jaoskonna  
1968. aasta tegevusaruandest
Aasta jooksul teostatud tööde füüsilised mahud jagunevad:
kõrgepingeliinid – 15,9 km
madalpingeliinid – 79,6 km
transformaator-alajaamad – 54 tk
elektriinstallatsioonitööd – 645 t rbl
Kaablitsehhi plaan 1968. a – 150 km – 37,5 t rbl
Täitmine 1968. a – 167 km – 44,0 t rbl

1969. a tegevuse aruandest
Kaablit planeeriti 600 km, toodeti 935 km.
Üleplaanilist kasumit saadi 47,1 t rbl.

Töö kaablitsehhis.
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Elektroonika tsehh.
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151970. AASTAD – DEFITSIIT

Ettevõtte liikumapanev jõud oli toona defitsiit. Kõigest oli puudus ja mitte midagi 
ei olnud võimalik tänapäevasel viisil saada. Riik ei hoolitsenud selle eest, et ette-
võtted suudaksid läbi lüüa, hästi töötada, kasumit teenida. Oli igaühe enda asi, 
kuidas hankida materjale ja muud vajalikku. Sestap valmistaski Harju Elektri eel-
käija kõike, mis oli seotud elektri, automaatika, sidetööde või sanitaartehnikaga: 
kaabli ja elektrikilpide kõrval näiteks regulaatoreid, automaatikaseadmeid kütte 
reguleerimiseks, keskküttekatlaid, tuletõrjekappe, mitmesugust elektroonikat. 
Nende toodete ja seadmete müügist sai vahetuskaubana metalli, tsementi, puitu, 
aga ka kraanasid, ekskavaatoreid jms.

Suurest nõudlusest tingituna arendati pidevalt edasi nii olemasolevaid tooteid 
kui laiendati kiirelt ka tootevalikut. Töötajatel jätkus ideid ja tahtmist tegutseda ning 
müügiga polnud mingit muret – kõik, mis valmistati, osteti kohe ära. Arendati välja 
hulgaliselt uusi tooteid, mida NSV Liidus ei olnud, välismaalt ostmiseks puudus 
aga valuuta.

Peagi hakati ehitama uut, 2300 m² tootmiskorpust, kuhu plaaniti koondada 
elektrikilpide valmistamine, remondijaoskond, kaablitootmise jaoskond ja Harju 
KEK-i eritööde osakonna autoremonditöökoda. Samal ajal hangiti tulevase 
hoone sisustamiseks seadmeid: giljotiinkääre, painutajaid, keevitusagregaate ja 
mitmesuguseid presse. Seadmed olid taas enamasti riiklikest tehastest maha 

1971 
Tööd alustab elektroonika-
tsehh ja hakatakse ehitama 
uut tootmiskorpust.

1970. aastad – defitsiit

1972 
Luuakse tehnika-
osakond ja remondi- 
instrumentaaljaoskond; 
valmib esimene tihendatud 
elektrikilp kaitse astmega 
IP55.
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kantud, mis tähendas, et neid tuli põh-
jalikult remontida. Tänu sellele saadi aga 
rohkesti kogemusi ja loodi mehaanika-
jaoskond. Toodete värvimiseks ehitati 
omaette värvimisliin koos elektriküttel 
kuivatuskambriga. Uuest hoonest võttis 
peaaegu neljandiku enda alla kaablitoot-

mise jaoskond, kuhu monteeriti kaks kaablitootmisliini ja juhtmete isoleerimise liin.
Mitmesuguseid tootmises vajalikke stantse ja teisi töövahendeid oli majandusli-

kult kasulik ning töö operatiivsuse nimel mõttekas samuti projekteerida ja valmistada 
kohapeal. Sündis remondi-instrumentaaljaoskond, mille eesotsas Aado Salumäe. 
Seal valmis muu hulgas esimene tihendatud elektrikilp kaitseastmega IP55.

AS-i Harju Elekter eelkäijad
1968 – Harju KEK-i elektritööde jaoskonna abitootmine
1972 – eritööde osakonna (1978 valitsuse) elektromehaanika tsehh
1979 – erikonstrueerimis- ja tehnoloogiaettevõte (EKTE)

Nurgakivi panek elektroonika tsehhile 1973. aastal.
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Kümnendi keskel hakati tootma metallist komplektalajaamu, mille konstrukt-
sioon võeti üle Eesti Energoremondilt. Alajaamad tuli paraku valmistada plekist, 
mis enamasti kandis juba enne tootmisse jõudmist roostejälgi ja värviti pentaf-
taalvärviga üle. Kuigi alajaamade proportsioonid ja üldilme jätsid tänapäevaste 
kriteeriumite järgi vägagi soovida, tehti neid toona parimal võimalikul moel.

1975. aastal valminud uue hoone üks osa oli nn elektroonikakorpus. Selles 
asusid elektroonikaseadmete väljatöötamise ja tootmise üksused, mille tegevust 
koordineeris Enn Parve. Uues hoones said endale sobivad ruumid nii eritööde 
osakonna juhatus kui ka jaoskonnad ning omaette valgusküllase asupaiga teh-
nikaosakond, mida juhtis Uudo Ojassoo. Korpusi ühendava olmehoone teisele 
korrusele rajati ruumikas söökla koos toiduvalmistusplokiga, nii et toitu ei pidanud 
töötajatele enam mujalt kohale tooma.

Galvaniseerimisjaoskonna projekteerimiseks ja rajamiseks võeti äsja valminud 
hoones ette esimesed ümberehitustööd, sest galvaniseerimisliin vajas rohkem 
ruumi. Liinil tsingiti peamiselt elektrikilpide valmistamiseks vajalikke metallkinniteid, 
nagu poldid ja mutrid, ning muid väikedetaile.

Koos elektroonikatootmise juhi Lembit Kirsmega mõtles Endel Palla välja 
struktuuri, mis võimaldas Harju Elektri eelkäijal pakkuda parimat palka kogu Nõu-
kogude Liidus. Selleks moodustati EKTE ehk erikonstrueerimise ja tehnoloogia 
ettevõte. EKTE oli nagu omaette riik, kus tegutsesid targad ja töökad inimesed, 
sündisid head ideed, vaatamata Nõukogude riigis valitsevale käegalöömisele. 
Tänu isemajandamisele õnnestus häid töötajaid paremini tasustada ja rakendada 
originaalseid premeerimissüsteeme, näiteks jagada KEK-i poolt kortereid. See tõi 
omakorda tööle andekaid inimesi, kellele oli tähtis ka riiklikust süsteemist märga-
tavalt suurem vabadus mõelda oma peaga.

Uute elektriseadmete väljatöötamisel paistis eriti silma andekas insener Hans 
Laansalu, tehnoloogia väljatöötamisel ja stantside-pressraamide konstrueerimisel 
Enno Veltmann. Oma panuse toodete kõrgele tasemele andsid kõigi osakondade 
insenerid.

EKTE juhataja Endel Palla kureeris konstrueerimis- ja tehnoloogiaosakonda, 
instrumentaaljaoskonda ning elektriseadmete ja kaabli tootmist. Tagantjärele 

1974 
Algab galvani  seerimis-
jaoskonna projekteeri-
mine ja rajamine.

1975 
Valmivad olmekorpus ja 
elektroonikatsehh.

1979 
Senise eritööde osakonna 
abitootmise baasil moodus-
tatakse erikonstrueerimis-  
ja tehnoloogiaettevõte 
(EKTE).
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Kaablitsehh aastatel 1972–1979.
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kinnitab ta: “Kaabel oli nõukogude majandussüsteemis suure-
pärane vahetusartikkel muude defitsiitsete materjalide hankimi-
seks. Objektide õigeaegseks käikulaskmiseks oli kõigi vajalike 
toodete olemasolu ehitusettevõttele aga strateegilise täht-
susega.” Elektriseadmete tsehhi juhatas hilisem Harju Elektri 
peainsener Hillar Suurkuusk.

Peainsener Lembit Kirsme vastutas elektroonikaseadmete 
väljatöötamise ja tootmise eest. Elektroonikas toodeti põhiliselt 
telefonikontsentraatoreid, telefonsideseadmeid ja majandite 
dispetšersidepulte – sidekeskusi, kuhu jooksid kokku telefonilii-
nid, selektiivne raadioside ja valvesignalisatsioon. Elektroonika-
tsehh valmistas NSV Liidus ainsana vee hapnikumõõtureid, 
pingeregulaatoreid, reaktiivvõimsuse automaatse kompen-
seerimise seadmete juhtplokke, termoregulaatoreid. Mitut 
sorti temperatuuriregulaatorite väljatöötamist juhtis tehnika-
kandidaat Valdur Vagane. Kõigi nende seadmete tuntus kasvas 

Täie hooga
1979. aastal toodeti elektriseadmete tsehhis 
4100 elektrikilpi, 21 154 valgustit ja  
1786 kilomeetrit mitmesuguseid kaableid.

Elektroonikatsehh aastal 1978.
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Valik tooteid 1970. aastatest: hapnikuindikaator Oksimet, audiotelefon Digo, pingeregulaator, madal sagedusvõimendi 
distantsjuhtimisega ja dispetšeripult MD1.



211970. AASTAD – DEFITSIIT

ja neid hakati üha enam tellima ka väljastpoolt Eestit. Hapnikumõõtur Oksimet 
ja reaktiivvõimsuse kompensaatori juhtplokk Tangent omasid autoritunnistust. 
Mudeli disaini autoritunnistuse said telefonikontsentraator Unikon ja sideseade 
Direkt. Elektroonikaseadmed võimaldasid kaasaegsel tasemel toota automaatika 
ja energia jaotuse juhtsüsteeme – elektrikilpe, alajaamu.

Töötades koos Eesti võimsaima elektrifitseerimisjaoskonnaga Sulev Kivimäe 
juhtimisel, saavutati oma toodete tarbija-monteerijasõbralikkuses ja tellimuste 
täitmises enneolematu operatiivsus: hommikul tellimus, õhtul toode.

Päevavalgusarmatuuride 
montaaž 1976. aastal.
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EKTE oli tõeliselt universaalne eritööde ettevõte, mis suutis täita kõik eriehitus-
tööde tellimused ja valmistada peale põhitoodangu operatiivselt konstruktsioone 
ehituste tarbeks. Juhtkonnal jätkus hulljulgeid ja esmapilgul täiesti võimaluste 
piirimail liikuvaid ideid, mida suudeti ka realiseerida.

Näiteks rajati EKTE koosseisu atsetüleenitsehh, sest ehitusplatsidel ei saanud 
torutöid korralikult teha keevitusgaasi puudumise tõttu. Ehkki vajalikke tootmis-
seadmeid oli jälle peaaegu võimatu hankida, lasti NSV Liidu kõige moodsam 
tehas alates mõttest kahe aasta jooksul käiku. Teatud kontsentratsioonis õhuga 
segunedes atsetüleen plahvatab, ent Keila tsehh töötas kogu oma tegevusaja 
ehk 30 aastat ilma ühegi avariita.

Harju Elektri eelkäija oli tol ajal lisaks elektriseadmete tootmisele Eesti kõige 
suurem elektritööde tegija. Olulisemates kohtades paiknesid ettevõttel väikesed 
üksused üle Eesti. Ehitati väga palju ning ehitus vajas ka eriehitust ja seadmeid. 
Näiteks kasutas enamik Eesti majandeid EKTE-s loodud dispetšersidesüsteemi. 
Paljud ettevõtted kogu Nõukogude Liidus võtsid tarvitusele elektroonikatsehhis 
loodud telefonsideseadme Direkt. Tehnikakandidaat Enn Kuuse töötas välja täis-
elektroonse mikroprotsessorjuhtimisega sidekeskjaama MS64, mis pälvis Eesti 
NSV riikliku preemia ja oli NSV Liidus esimene omataoline.

1980. aastad –  
muutused ja arenemine

1980 
Atsetüleenitsehh annab  
esimese toodangu.

1983 
Moodustatakse  
iseseisval bilansil  
ettevõte Harju Elekter, 
registreeritakse rahvus-
vaheline kaubamärk.

Ümmarguste numbrite aasta
1980. aastal valmis EKTE-s 220. komplekt-
alajaam, 22 000. kilomeeter kaablit, 
30 000. elektrikilp ja 111 800. valgusti.
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Uue kaablitsehhi ehitus ja 
kaablitsehhi avamine 1981. aastal.
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1983. aastal võeti kasutusele nimi Harju Elekter. Tolleaegsete reeglite kohaselt 
oli Harju Elekter iseseisval bilansil ettevõte oma pangaarvega. Kaks aastat hiljem 
kujundati Harju Elekter tööstus ettevõtteks, kuhu kuulusid elektriseadmete, elekt-
roonika, kaabli ja atsetüleeni tootmise kõrval saeveski, puidutsehh, betooni- ja 
metallitsehh. Pearaamatupidajaks sai Karin Padjus, kes täidab olulist rolli kogu 
Harju Elektri kontserni finantsküsimustes tänapäevani. Ta on koolitanud ühis- ja 
tütarfirmade pearaamatupidajaid ja finantsjuhte ning osalenud Harju Elektri välis-
maiste ühis- ja tütarfirmade juhatustes.

Kümnendi keskpaiku hakati elektroonikatsehhi juurde rajama kolmekorruselist 
automaatikatsehhi hoonet, mille kolmandale korrusele pidid tulema ka Harju Elektri 
administratsiooni ja tehnikaosakonna ruumid.

1985 
Harju Elekter  
kujundatakse 
tööstusettevõtteks.

1984 
Käiku antakse täis-
automaatne elektro-
foreesvärvimisliin;  
valmib 65 kW võimsu-
sega soojussalvesti 
katseeksemplar.

Ahvatlev töökuulutus aastast 1981.
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Komplektalajaam. Valgustid. Side- ja automaatikaseadmed.
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Dispetšersideseade DIREKT-40-D.



28

Kui seni olid kõik ettevõtetevahelised välissidemed toimunud ainult Moskva kaudu, 
siis Endel Palla järjekindluse ja korduvate taotluste tulemusena anti Harju Elekt-
rile 1988. aastal väliskaubanduse luba – õigus sõlmida välisfirmadega otseside-
meid. “Harju Elekter oli kogu NSV Liidus esimese kümne ettevõtte hulgas, kes 
sai iseseisva väliskaubanduse õiguse; Eestis olid selle loa varem omandanud 
vaid Sadolin ja Talleks,” tõdeb Endel Palla ja lisab: “Hakkasime aktiivselt otsima 
välisfirmadega kontakte ja sõlmima otselepinguid. Võtsime eesmärgiks leida igale 
tootmisüksusele välispartner.”

Autoritunnistus 1980. aastatest.

Automaatikakilpide montaažibrigaad ja  
EKTE juhataja Endel Palla veebruaris 1982.
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1988 
Väliskaubanduse 
luba annab õiguse 
sõlmida otsesidemeid 
välisfi rmadega.

1989 
Koostööleping 
fi rmaga Glamox.

Väliskaubandusluba, mis andis õiguse suhelda välisfi rmadega 
ilma Moskva vahenduseta.
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Koosolekul 20. veebruaril 1987.
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AS-i Harju Elekter nõukogu liige  
Arvi Hamburg:
1987–1988 käisid Eesti Energias välismaised 
maakuulajad, et mida võiks Eestis teha ja 
toimetada, aga rõhuv enamus neist maabus 
Harju Elektris ja hakkas nende tootmisbaasi-
des midagi tootma. Mul on jäänud mulje, et 
esimesed välisfirmad, vähemalt kõik energee-
tika vallas, pesitsesid Harju Elektri ja KEK-i 
majades – ju siis oli selline toitev õhkkond. 
Välisfirmad tulid ja hakkasid siin kasvama. 
Ja energeetikast rääkides oli Harju Elektri 
nimi ikka esimene.Kaablimarkeeringud ekspordiks 1989.

Valgustite valmistamine.
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USA-Saksa elektroonika-
firma Berusa külaskäik  

3. detsembril 1987.

Stiebel Eltroni esindajate 
visiit 26. juunil 1987.

Kõigepealt tekkisid kontaktid Soome firmaga Perusyhtymä OY, kes oli huvitatud 
installatsioonikaablist MMJ. Harju Elektri kaablitsehhis niisugust lääne standarditele 
vastavat kaablit ei toodetud, kuid otsustati seda nüüd tegema hakata. Tehniliselt ei 
olnud ettevõtmine raske, komistuskiviks osutus aga kaabli täitekiht, mille koostis tuli 
alles luua. Mitme katsetuse tulemusena valmis täitekiht, millele saadi ka autoritun-
nistus. MMJ ekspordist Soome teenis Harju Elekter oma esimesed valuutarublad.

Teiseks koostööpartneriks sai Turus keskküttekatlaid tootev tehas Jämä OY, 
kellele Harju Elekter hakkas valmistama Eestist hangitavast materjalist katladetaile. 
“Lõikasime sellele firmale detailid valmis ja müüsime maha,” meenutab Endel 
Palla. “Alumiiniumtraati ei tohtinud müüa, me tõmbasime selle mõõtu ja nimeta-
sime tooteks. Alumiinium ja vask tõid üleminekuajal hästi sisse  – kui õnnestus 
neid välismaale müüa, olid kõva tegija, sest hinnavahe oli lausa suurusjärk. Tänu 
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Valik elektroonika-
tsehhi tooteid: 

telefonikontsentraator 
Unikon 2, kütuse 

kulumõõtja, 
rallipiloot, telefoni 

osakapp D-40-D.

Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu preemia 
ETE Harju Elektrile 
1988. aastal.

soomlastele, tihedatele kultuurisidemetele ja võib-olla ka tänu sellele, et keelega 
saime hakkama, saime kontakti muu maailmaga.”

Soome fi rma Onninen OY oli huvitatud tuletõrjekappide tellimisest ühele 
Leningradis renoveeritavale hotellile. Harju Elekter valmistas kappide katseek-
semplarid, mille heakskiitmise järel alustati nende tootmist. Valgustite tootmise 
üksusele leiti partneriks fi rma Glamox, kelle emaettevõte asus küll Norras, kuid 
suheldi Soome tütarfi rma vahendusel.

“Me oleme palju võitnud sellest, et alustasime koostööd Soome fi rmadega 
juba 1980.  aastate lõpus,” kinnitab Andres Allikmäe, kes tuli ettevõttesse tööle 
1982. aastal. “Uues ajas aitas see meid hästi liikuma, vanast mõtteviisist saime 
lahti palju lihtsamini kui teised fi rmad. Ilmselt oli meil ka natuke õnne ja intuitiivset 
tarkust teha õigeid valikuid.”
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Harju Elektri juhtkonnale oli algusest peale selge, et tööstusettevõte ainult Eesti 
turuga ära ei ela. Eesti turg ei suuda vastu võtta isegi ühe tehase ega ühe toot-
misliini jagu toodangut ning ilma ekspordita pole võimalik tootmist arendada. 
Oma toodangu tõhusamaks eksportimiseks läände tuli aga õppida kogenumatelt.

Õpihimulise ja koostööalti ettevõtte südamesoov oli leida kontakt Nokiaga 
ning areneda samasuguseks nagu Nokia tollal, tunnistab Endel Palla. “Nokia tegi 
nii kaablit, elektroonikat, kondensaatoreid, kummikuid kui ka palju muud. Meil 
oli palju sarnasusi, juhtimiskultuur oli meil ka väga sarnane, hästi inimlik; kõik 
koolitused, vaba aja veetmise moodused olid samasugused. Klapp igal tasemel. 
Nad nägid, et erinevalt riigiettevõtetest saime meie nendega ühtmoodi aru, mis 
on kasum ja mis on turg.”

Koos käivitati kaks projekti: autojuhtmesarjade tootmine ja ühisfirma Keila 
Kaabel. Just tänu Nokia soovituskirjale õnnestus Harju Elektril avada Soome pan-
gas arve, mis oli firma edasise edu seisukohalt väga tähtis – valuuta ülekandmisel 
NSV Liitu oleks see vahetatud kasutute rublade vastu või lihtsalt kaduma läinud. 
Juhtmeköidiste valmistamist auto- ja elektroonikatööstusele alustati koostöös 

1990. aastad –  
õppimine ja koostöö

1990 
Koostööleping  
elektri ehitusfirmaga  
Sähkölähteenmäki OY  
(ABB Paiko OY).

1991 
Koostöös Nokia OY-ga  
alustatakse juhtme köidiste  
valmistamist auto- ja 
elektroonikatööstusele.
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Nokia Rootsis asuva tütarettevõttega. Harju Elekter määras pro-
jekti juhtima inseneriharidusega Andres Allikmäe. Esialgu võeti sel-
lele alale tööle neli inimest, meistriks tuli Aavo Padjus. Esimene 
valmistoodangupartii läkitati Soome 1991. aasta märtsis.

Harju Elekter jättis soomlastele väga hea mulje. Eelkõige meel-
dis töösse suhtumine, mida välispartnerid Eesti riiklikes tehastes 
ei olnud kogenud, samuti asukoht Tallinna lähedal. Positiivsest 
koostöökogemusest juhtmeköidiste tootmisel tärkas Nokia huvi 
ka ühise kaablitehase loomise vastu ning sündis AS Keila Kaa-

bel (nüüdne Prysmian Group Baltics). Soome poolt oli firma loomise initsiaator 
ja igakülgne kaasaaitaja Nokia kaablidivisjoni üks juhte Risto Suonio. Nokia tõi 
ühinemisel juurde seadmeid ja masinaid, mis võimaldasid senist kaablitootmise 

Koostöölepingu sõlmimine firmaga Nokia Johdinsarjat OY.

Üle 30 miljoni juhtmeköidise
Veoauto mahutab umbes 2,3 km juhtmeid. 
Harju Elektri juhtmeköidiste jaoskonnas 
käsitleti iga päev kokku umbes 500 000 m 
juhtmeid ja 38 000 m kaablit. Esimese  
10 aastaga valmistati autojuhtmete tehases 
enam kui 30 miljonit juhtmeköidist.
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1992 
Asutatakse välis kapitali osa-
lusega ühisfirmad  
AS ABB Harju Elekter  
(Harju Elektri osalus 40%),  
AS Glamox Harju Elekter 
(Harju Elektri osalus 49%)  
ning koos Nokiaga  
AS Keila Kaabel  
(Harju Elektri osalus 41,2%).

1993 
Harju Elekter  
kujundatakse aktsiaseltsiks; 
Eesti Tööstuse Keskliit  
autasustab Harju Elektrit 
kui parimat sõbralikku 
väliskapitali Eestisse  
meelitanud ettevõtet.

Nokiakaapeli kauaaegne juht Risto Suonio:
Teadsin Harju Elektrit juba nõukogude perioodi lõpul, meie koostöö 
algas aastal 1990. Vastutasin sel ajal vanemasepresidendina ettevõtte 
arendustegevuste eest. Meil oli toona Oulu lähedal juhtmeköidiste 
tehas, mis nõudis väga suurt töömahtu. Palgatase oli Eestis madalam 
kui Soomes ja seega asusime uurima, kuidas saaksime tootmist Eestisse 
laiendada. Kuidagi sai meie müügiosakond teada, et Keilas võiksid meil 
olla väga head partnerid. Juba aasta hiljem sõlmisime AS-i Keila Kaabel 
rajamiseks lepingu.

Pikaajalise kogemuse põhjal olen veendunud, et Harju Elektri inime-
sed, nii töötajad kui ka juhtkond, oskavad oma tööd teha. Nad on väga 
kohusetundlikud, täidavad alati oma lubadusi ja Harju Elektrile võib 
alati kindel olla. 

Kuna olen nüüd pensionil, siis ma igapäevaseid arenguid enam väga 
palju ei jälgi. Arvestades aga kõiki neid uusi turge, kuhu Harju Elekter on 
sisenenud, soetatud ettevõtteid ja investeerimiseks vajalikke vahendeid, 
on selge, et Harju Elektrit ootab ees suur tulevik.



38

Autojuhtmete tehase avamine 1991. Ühisfirma Keila Kaabel tehase avamine 1993. Nokia Kaapeli juhataja Petteri Walden,  
Nokia kontserni juhataja Jorma Ollila, Soome kaubandus- ja tööstusminister Seppo Kääriäinen.
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tehnoloogiat täiustada. Välismaailmaga suheldes ilmnes nimelt õige ruttu, et kuigi 
NSV Liidu tipp, ei kannata Harju Elektri tooted rahvusvahelist konkurentsi. Sai 
selgeks, et omal jõul ja oma seadmetega ei ole võimalik edasi areneda.

1990. aastate alguse hüperinflatsioon hävitas tuhandeid hästi toiminud ette-
võtteid Eestis. Harju Elekter elas nn üleminekuperioodi vabale turumajandusele 
üle tänu välispartneritega äri ajamisele ja ekspordi arendamisele. Kui rublade eest 
ei olnud enam võimalik midagi osta, läks käiku teenitud valuuta Soome pangas 
ning materjalitarned jätkusid.

Korraga oli kõik uus – tekkis eraomand, ettevõtetest said aktsiaseltsid. Nii 
firmadel kui ka töötajatel tuli õppida, kuidas asjad tegelikult käivad, millised on 
lääne standard ja lääne ärikultuur. Tuli õppida meeskonnas töötama, üksteisega 
rohkem arvestama ning mõistma, et töö on valmis alles siis, kui klient on selle 

1994 
Nokia müüb juhtme-
köidiste tootmisüksuse 
tehase juhtkonnale,  
Soome investeerimis-
fondile Capman ja  
AS-ile Harju Elekter  
(Harju Elektri osalus 14%)  
ning firma uueks  
nimeks saab PKC.

1995 
Koostöö- ja litsentsileping 
metalluksi tootva OY Saa-
jos Inter national Ltd pea-
omaniku Seppo Saajosega;  
AS-i ABB Harju Elekter  
osaluse müük ABB-le.

1996 
Koostööraamleping Sie-
mens OY-ga.

Autojuhtmete tehase avamine 1991. Ühisfirma Keila Kaabel tehase avamine 1993. Nokia Kaapeli juhataja Petteri Walden,  
Nokia kontserni juhataja Jorma Ollila, Soome kaubandus- ja tööstusminister Seppo Kääriäinen.

Alajaam messil 1998.
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vastu võtnud. Tekkis selge arusaam: et ka homme oleks tööd, 
peab oma kliente hästi teenindama. Selle nimel tuli õppida vaeva 
nägema ja pingutama.

Ühisettevõtteid rahvusvaheliste partneritega loodi sel kümnen-
dil nagu seeni pärast vihma – igal aastal mõni. Näiteks koostööst 
Soome firmaga Paiko OY, millest sai peagi ülemaailmse kontserni 
ABB osa, sündis elektrikilpide valmistamise ühisettevõte ABB 
Harju Elekter. Selle direktoriks määrati Hans-Erik Laansalu. Mõni 
aasta hiljem omandas ABB kõik ettevõtte aktsiad ning hakkas 
tegutsema nime all ABB Elekter AS.

Nokia loodud kaablitootmise ühisettevõtet juhtis algul Toivo 
Maripuu, hiljem kuni praeguseni Tarvo Leppik. Nüüd töötab tehas 

pärast mitut omanikuvahetust edukalt Itaalia Prysmian Grupi omandis.
Nokia soovis loobuda juhtmeköidiste tootmisüksusest ning müüs selle tehase 

juhtkonnale, Soome investeerimisfondile Capman ja Harju Elektrile (12%). Firma 

Tulevikule mõeldes
Aastatel 1995–2002 investeeris Harju  
Elekter tehnoloogia uuendamisse ning 
tootmispindade laiendamisse ja renoveeri-
misse umbes 53 miljonit Eesti krooni  
(3,4 miljonit eurot). Seejuures said inves-
teeringutest osa kõik Harju Elektri kont-
serni kuuluvad ettevõtted.

Koostööd alustati ka elektriehitusfirmaga  
Sähkölähteenmäki OY, millest ühinemisläbirääkimiste 
järel jäi ülemaailmse kontserni ABB osa.
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1997 
AS-i Harju Elekter aktsiad 
noteeritakse Tallinna börsil.

1998 
AS-ist Eltek saab AS-i Harju 
Elekter tütar ettevõte;  
tööd alustab auto juhtmete 
tehase Haapsalu tsehh;  
moodustatakse ühis firma 
AS Saajos Inexa  
(Harju Elektri osalus 33%).

1999 
Renoveeritakse ettevõtte 
Keilas asuv peamaja.

uueks nimeks sai PKC. 1997. aastal noteeriti PKC aktsiad Helsingi börsil. Samal 
aastal läks Tallinna börsile Harju Elekter.

Taasiseseisvunud Eestis ei olnud metallist komplektalajaamadele enam kohta. 
Uus alajaamatüüp konstrueeriti Euroopas, eriti Saksamaal juba aastakümneid val-
mistatud kergbetoonist ja terrasiitkrohviga kaetud komplektalajaamade eeskujul. 
Eestvedajateks olid Ülo Merisalu ja Andre Koit, kes said oma konstruktsioonile ka 
autoritunnistuse. Uusi alajaamu hakati Keilas monteerima euronõuetele vastavalt. 
Raskete ja suurte teisaldatavate alajaamade jaoks aga vajati omaette tsehhi, kus 
oleks arvestatud nende tootmise eripära. Suuremõõtmeliste alajaamade korpuste 
montaaž polnud välitingimustes enam võimalik, samuti oli vaja spetsiaalseid tõste-
seadmeid. Nõnda ehitatigi esimene uus tsehhihoone.

Soome 1994.–1995. aasta majanduskriisist Harju Elekter Andres Allikmäe 
väitel pigem võitis: suured projektid jätkusid ja neid tuli isegi juurde. Näiteks sõlmiti 

Alajaama transportimine 1998.
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koostööleping metalluksi tootva OY Saajos International Ltd peaomaniku Seppo 
Saajosega. Esmapilgul tundus, et elektrifirmal pole uste tootmisega midagi ühist. 
Seppo Saajos suutis aga eestlasi veenda, et tema tehnoloogia on oma lihtsuse 
poolest ainulaadne ning väga perspektiivikas, pealegi olid Harju Elektri moodsad 
metallitöötlemispingid (revolverpressid ja painutuspingid) alakoormatud. Saajo-
sega loodi ühisfirma, mille direktoriks määrati senine koostööprojekti juht Kalev 
Koort. Edasi kaasati ühisettevõttesse ka Taani firma Inexa Panel, kes oli oma 
toodanguga – kajutite tulekindlad vaheseinapaneelid – rahvusvaheliselt tuntud.

Koostööraamleping Siemens OY-ga võimaldas Harju Elektril ja Siemensil too-
dangut vastastikku koopereerida ning partneri kaudu turustada. Samuti lubas 
leping vajaduse korral kasutada vastastikuseid kaubamärke.

Pärast Harju Elektri atsetüleenitsehhi 15 tegevusaastat tuli Eestisse AGA ja 
soovis tsehhi ära osta. Lõpuks jõutigi tingimustes kokkuleppele. “Atsetüleeni-
tsehhi juht Valentin Allikvee oli eriliselt andekas mehaanikakonstruktor, AGA pidas 
teda ametis kuni 80. eluaastani,” märgib Endel Palla. “See on üks näide, millised 

Atsetüleenitsehhist saab rahvusvahelise 
ettevõtte AGA osa.

Uued montaažilauad 1998. aastal.
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Siemens OY tegevjuht Janne Öhman:
Meil on Harju Elektriga väga pikk ühine ajalugu. Ühelt 
poolt seob meid ligi 25-aastane koostöö Harju Elektriga, 
teisalt teeme nüüd koostööd ka Harju Elektri kontserni 
Soome tütarettevõttega Satmatic OY.

Algusest peale on meie koostöö olnud väga hea, aga 
ütleksin, et meie praegune koostöö on isegi veel mitme-
külgsem ja tõhusam kui minevikus, põhinedes pikal aja-
lool, arenenud suhetel ja usaldusel ning ühisel arusaa-
misel eri turgudest. Meil on väga head kliendilepingud ja 
raamkokkulepped, mis tagavad pikaajalise partnerluse. 
Usun, et teeme iga aastaga üha rohkem koostööd.

Harju Elektri puhul võib võtmesõnadena välja 
tuua usalduse, oskused, korrektse suhtluse, klientidele 
orienteerituse ja paindlikkuse selle kõige juures. Meil 
on Eestis teisigi partnereid, kuid võib kindlalt tõdeda, 
et Harju Elekter on neist üks parimaid.

Nüüdseks on AS Harju Elekter omandanud uusi 
ettevõtteid ja laiendanud turge, kattes mitte ainult Ees-
tit ja Soomet, vaid ka Rootsit ja teisi Põhjamaid. Kui-
võrd tegutseme ka ise Põhjamaades, on Harju Elektri 
laienemine meile väga oluline ja kasulik.

Harju Elektri areng ja edu baseeruvad usaldu-
sel ning igakülgselt korrektsel koostööl, mille taga 
on inimesed. Viimaste aastakümnetega on inimesed 
muutunud ja kindlasti muutuvad ka järgmisel 25 aas-
tal, kuid mulle tundub, et tugevat koostööharjumust 
pärandatakse selles ettevõttes üha edasi. Loodan, et 
ka tulevikus elab Harju Elektri inimestes sama tugev 
koostöövaimsus ja -jõud, nagu see on tänapäeval ja oli 
minevikus.

inimesed meil omal ajal õnnestus kaasata.” AGA alluvuses 
töötas tsehh veel 15 aastat ning lõpetas siis tegevuse, 
sest enam ei kasutatud ehituses terastorusid, mille kee-
vitamiseks oli gaasi vaja.

Harju Elektri juhtimispoliitikas on olnud selge suund, 
et eri allüksustele sobivate partnerite ning kasvutingimuste 
leidmisel luuakse iseseisev ettevõte, mille arengule aida-
takse igakülgselt kaasa. Kõigist AS-i Harju Elekter loo-
dud ühisettevõtetest on saanud edukad firmad: need on 
praegused Glamox HE, Prysmian Group Baltics, Saajos, 
Ensto Ensek, PKC Eesti, ABB. Tänu loodud ühisettevõ-
tetele säilis kogu siinne tootmine, firmasse lisandus uusi 
teadmisi ja loodi uusi töökohti.

Kümnendi lõpus ostis Harju Elekter tagasi omaloodud 
ja vahepeal Harju KEK-i grupis tegutsenud elektroonika-
seadmete ettevõtte Eltek. Ettevõtet juhtis Aare Metsur. 
Tekkisid uued koostööpartnerid, nende seas Taani firma 
Silcon Group, kellele hakati valmistama suures koguses 
katkematu toiteallika (UPS) korpusi. Lehtmetalltoodete 
ekspordi osakaal suurenes märgatavalt, sest firma APS 
kaudu avanesid turud Ameerikasse, kuhu hakati tootma 
akukappe. Lindströmi kontserni Euroopa üksustele val-
mistati aga tööriiete kappe.

Renoveeriti ettevõtte Keilas asuv peamaja, kuhu 
koondati kogu kontserni haldamine. Ümberehituse käi-
gus said uue ilme nii söökla, kus laiendati toiduvalmista-
misplokki, kui ka uudse projekti järgi korda tehtud saal. 
Samuti leidis uued ruumid elektriseadmete tehase müügi- 
ja tootearendusosakond. Nüüdseks on renoveeritud 
kõik kehvapoolse väljanägemisega nõukogudeaegsed 
tootmishooned.
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Harju Elekter oli kasvanud Eesti piiridest välja ja muutunud rahvusvaheliseks ette-
võtteks. Nagu mujal valdkondades, nii läks ka energeetikasektoris kõik kiiremaks. 
“Enam ei joonestatud pliiatsiga, insener istus ja kaks ekraani olid ta laual,” kirjeldab 
AS-i Harju Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe. “3D-programmid pöörlesid 
ees, projekteeri ainult. Hakkasime rohkem reisima, sealhulgas osalema välismes-
sidel. Me ei olnud läänes enam nagu vaesed sugulased, vaid tõsiselt võetavad 
partnerid.”

Olles ühisfirmade abil omandanud teadmised, oskused ja tehnoloogiad, hak-
kas Harju Elekter osalusi maha müüma, et keskenduda rohkem põhitegevusele. 
Nõukogu esimees Endel Palla sai väärt koolituse ligi 20 aastast Soome PKC 
Grupi juhatuses, kus tegeldi pidevalt ettevõtete ostu-müügi ning firmade hinda-
misega. “Tänu sellele õppisime hindama firmade õiglast väärtust üldtuntud lääne 
metoodika järgi,” tõdeb Endel Palla. “Partnerid said aru, et lollitada ei ole võimalik. 
Nii müüsime ühisfirmade osalused kõik korraliku kasumiga maha. Lisaks saime 
kogemused, Eesti inimestele jätkuvad töökohad.”

Tootmise optimeerimise huvides moodustati 100% osalusega tütarfirma AS 
AJT Harju Elekter ning müüdi see täies koosseisus ja töötavana maha Soome 
koostööpartnerile. Firma nimeks sai PKC Eesti AS. Harju Elektrile jäi 14% osalus 
selle emafirmas, Helsingi väärtpaberibörsil noteeritud PKC Groupis.

2000. aastad – enesekindlus

2000 
Kontserni ettevõtete  
tootmiskorraldused  
tunnistatakse vastavaks 
kvaliteedi- ja keskkonna-
juhtimise sertifikaatidele 
ISO 9001 ja ISO 14001;  
AS Glamox HE osaluse 
müük Glamoxile.

2001 
Eesti Elektritööde Ette-
võtjate Liit omistab AS-i 
Harju Elekter elektrisead-
mete tehasele tunnustatud 
elektritööde ettevõtja tiitli; 
tööd alustab fiiberoptika 
üksus.
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Mitmekordne kasv
2000. aastate esimesel poolel kasvas  
kontsern kõigi peamiste näitajate poolest 
mitu korda, sealhulgas käibelt umbes  
2,5 korda, omakapitali ja varade poolest 
umbes 5 korda.

Elektrotehnika valdkonnas asuti jõuliselt laiendama turuosa, oman-
dades Siemensi tütarfirma Satmatic OY Soomes. Sel ajal oli harul-
dus, et Eesti firma ostab Soome firma, Soome meedia kajastas 
seda palju. Satmaticu kauaaegse tegevjuhi Simo Puustelli sõnul 
oldi kindlad, et ettevõte on Harju Elektri alluvuses kõige rohkem 
paar aastat ja tegevus viiakse Eestisse. “Kindlasti oli põhjust pes-
simismiks, sest Eesti omanikfirmade tegevuse kohta Soomes 
polnud kogemusi,” märgib Simo Puustelli. “Isiklikult minule tun-
dus, et meil on tarvis tugevat omanikfirmat ja edu pant peitub 
selles, kuidas õnnestub kontserni tugevusi ära kasutada. Tõime 

Satmatic OY ostuga laiendas Harju Elekter 
oma turuosa elektrotehnika valdkonnas.
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Harju Elektri kontserni ka turn key (täisvalmis elektrifitseerimisprojekt) ja tööstus-
automaatikaprogrammide oskusteavet. Lõime juhatusega, kuhu kuulusid Palla, 
Kirsme, Allikmäe, Merisalu ja mina, suurepärase konkurentsistrateegia. Soomlaste 
oskused ja eestlaste konkurentsivõime pandi kokku ning tulemused ei lasknud 
end kaua oodata. Suur osa edust on juhatuse suurepäraste persoonide teene. 
Vastutusalad sai jagatud õigesti, asju arutati avatult. Kasutu ametlikkus heideti 
kõrvale ja tihtipeale tehti juhatuse koosoleku parimad otsused saunalaval. Kaadri-
voolavus oli väike, sest Palla ja Allikmäe oskasid oma selget tulevikuvisiooni mõju-
valt edasi anda.”

Vastupidi kohalike kartusele on Satmaticu käive 15 aasta jooksul Harju Elektri 
kontsernis mitmekordistunud, kedagi pole koondatud. Algul peamiselt tööstusele 
suunatud automaatika ja elektrivarustuse juhtseadmeid tootnud Satmatic hakkas 
katma oma klientide vajadusi alates toodete, programmide ja projektide väljatöö-
tamisest ning lõpetades hooldusteenustega.

2002 
Tütarfirma AS AJT Harju 
Elekter moodustamine ja 
müük PKC Groupile; Sie-
mensi tütarettevõtte  
Satmatic OY ost.

2003 
Energiajaotus- ja auto-
maatikaseadmete  
tootja RIFAS UAB ost  
(Harju Elektri osalus 51%).

2005 
KP/MP elektrienergia jao-
tus- ja ülekandeseadmete 
tootja AS Harju Elekter 
Elektrotehnika kujunda-
takse iseseisvaks ettevõt-
teks (Harju Elektri osalus 
100%).

AS-i Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter:
Harju Elekter on Elektrilevile olnud alati enamat kui üksnes kvali-
teetsete elektriseadmete tootja. Eriti just 2000. aastatel töötasime koos  
välja alajaamade ja kilpide tüübid, mis võrku sobivad ja Elektrilevi 
nõudlikele tingimustele vastavad. Väga tihe koostööperiood oli Elektri-
levil Harju Elektriga vahemikus 2008–2014, kui Elektrilevi ja tema 
eelkäija OÜ Jaotusvõrk võtsid pingeparandusprogrammi alusel eesmär-
giks oluliselt parandada maapiirkondade pingekvaliteeti. Harju Elektri 
komplektalajaamad täitsid selle eesmärgi saavutamisel ääretult olulist 
rolli. Igal aastal paigaldas Elektrilevi 300–400 uut, Harju Elektri toode-
tud alajaama, mis nüüd tagavad üle Eesti Elektrilevi klientidele usaldus-
väärse varustuskindluse.
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Satmatic OY kauaaegne tegevjuht, praegune juhatuse esi-
mees Simo Puustelli:
Minu esimene kontakt Harju Elektriga oli juba 1984. aastal, kui Haap-
sallu ehitati loomasöödatehast. Minu korraldada olid tehase elektri-
süsteemid ja automaatika, ehitustööd tegi Harju KEK. Siis kohtasingi 
esimest korda oma tulevasi tööandjaid. Satmatic OY rajasin 1988. aastal 
ja alustasin seal tegevjuhina. 1998. aastal müüdi Satmatic Siemensile. 
Pärast seda õnnestus Siemensi projektiosakonnas tutvuda Harju Elektri 
toodetega – Harju Elekter tarnis Siemensi projektide jaoks elektrilisi 
jaotuskeskusi.
Kui Siemens hakkas 2002. aastal Soomes on tootmist ja ühtlasi Satma-
ticut müüma, oli loomulik pakkuda firmat ka Harju Elektrile. Siemensil 
oli mitu valikut. Ühelt poolt ei soovitud kasvatada kodumaiseid konku-
rente, teiselt poolt oli Harju Elektriga häid kogemusi. Seega sooviti läbi-
rääkimisi jätkata üle Soome lahe. Suurepärane, et käed said löödud. Kui 
kaup tehtud, küsis Endel Palla Siemensi valdkonnajuhilt Martti Nuikalt 
soomlastest tegevjuhikandidaatide kohta ning too mainis mind. Leppi-
sime Pallaga kokkusaamise ja algusest peale oli selge, et olime äriasjades 
üsna samadel lainepikkustel. Nii sai minust Harju Elektri ostetud Satma-
ticu tegevjuht.
Koostöö tütar- ja emaettevõtte vahel on sujunud laitmatult. Eestlaste 
uskumatu situatsioonitaju, võime teist inimest märgata ning eluterve 
tagasihoidlikkus lõid viljaka pinnase soomlaste isepäisuse suunamiseks. 
Ei proovitud domineerida. Väga meeldiv oli tutvuda toredate Eesti ini-
mestega, nagu Palla, Allikmäe ja Merisalu. Sündis tugev side, et näha 
vaeva ühise edu nimel. Ka juhtkonna inimeste omapära ning erinevad 
vaated aitasid asjatuid katsetamisi vältida. Vennasrahvaste sarnasus, 
sõjaaegsete soomepoiste maine ning auvõlg kohustasid endast parimat 
andma. Rahustav toetus ja kontserni tugevus toetasid usku edusse.
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2006 
Soome elektriseadmete 
tootja Finoval OY ost;  
elektrienergia jaotus- ja 
ülekandeseadmete  
müügi organisatsiooni  
SIA Energo komplekss  
asutamine Lätis  
(Harju Elektri osalus 10%, 
nüüd 14%).

2007 
AS Saajos Inexa osaluse 
müük Saajosele.

2008 
Tütarettevõte Harju  
Elekter Elektrotehnika  
võidab riigihankekonkursil 
5-aastase lepingu keskmi-
selt 400 komplektalajaama 
tarnimiseks aastas.

AS Harju Elekter vaatas ka lõuna poole, omandades 51% aktsiatest Leedu juh-
timis- ja jaotuskeskuste ning tööstusautomaatikaseadmete tootjas RIFAS UAB. 
Tütarfirma osteti eesmärgiga laiendada elektriseadmete tootmist ja võita oma 
senistele toodetele suuremat turuosa Baltikumis. RIFAS-e laialdane kogemus 
tööstusautomaatika vallas andis oskusteavet kogu kontsernile. Koos Läti juhtiva 
elektriseadmete tootjaga Jauda ja teiste Läti ettevõtjatega asutati ühisettevõte 
SIA Energokomplekss, et osaleda ühiselt kesk- ja madalpingeseadmete hanke-
konkurssidel Lätis.

Nii toodete ja tootesortimendi kui ka tootmisprotsesside ja -tehnoloogia 
väljatöötamisel ning juurutamisel oli ja on ettevõttele väga oluline innovatiivsus. 
Pidevalt on jälgitud valdkonna arenguid ja võetud kasutusele parimaid praktikaid 
maailmast, näiteks litsentsitooteid Siemensilt ja Schneiderilt. Teadmisi ja kogemusi 

Alajaamade tsehh.
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Parim elektritoode
Aasta 2000 parimaks Eestis valmistatud 
elektritooteks tunnistas Eesti Elektritööde 
Ettevõtjate Liit V rahvusvahelisel energia-
majanduse messil Enerex 2001  
HE Elektri seadmete tehase lehtmetall-
korpusega alajaama HEKA 1VM.
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on antud edasi põlvest põlve, nii et järjepidevus ja hindamatu oskustepagas on 
toetanud tugeva baasina firma arengut.

2000. aastate lõpuks oli AS-ist Harju Elekter saanud üks suurimaid elektri-
seadmete ja -materjalide tootjaid Baltikumis ning tuntud ja tunnustatud ettevõte 
Läänemere piirkonnas. Põhitegevusalad: elektrienergia jaotuseks ja ülekandeks 
vajalike seadmete väljatöötamine, tootmine ja müük energiasektorile (komplektala-
jaamad, kaablijaotuskapid), tööstussektorile (automaatika- ja juhtimisseadmed, 
keskpinge lülitusseadmed) ning infrastruktuuri ja ehitussektori tarbeks (jaotus- ja 
liitumiskilbid). Lisaks valmistati telekommunikatsioonisektorile suunatud toodangut 
ja lehtmetalltooteid, arendati ja hallati tööstuslikku kinnisvara ning tegeldi jae- ja 
hulgikaubandusega.

Kümnend päädis küll majanduskriisiga, ent selleks ajaks oli Harju Elekter 
suutnud areneda nii kaugele, et eri tegevusvaldkonnad olid nagu tugijalad. “Midagi 
hirmsat meiega ei juhtunud,” võtab Andres Allikmäe kokku, “suutsime ikkagi 
kenasti hakkama saada.”

Harju Elekter messil.

Kilpide valmistamine 
Kreekasse 2007.
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Uued põlvkonnad ja uus mõtlemine on sundinud ka vanemaid põlvkondi kaasa 
mõtlema, iseloomustab AS-i Harju Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe 
käesolevat kümnendit. “Me oleme end proovinud defineerida hoopis teistsuguse 
firmana, me järgime oma vanu traditsioone, võtame oma kogemused kaasa, kuid 
oleme muutunud oluliselt avatumaks, oleme laienenud. On tulnud kasv ja tuleviku 
kindlustamine. Meil on nüüd rohkem tegevusvaldkondi, aga need on paremini 
määratletud. Vaatamata keerulisele situatsioonile tööjõuturul oleme suutnud kaa-
sata väga häid inimesi.”

Eesti ja Baltikumi turg jäi ettevõttele väikeseks ning Harju Elekter läks uute või-
maluste leidmise teed, keskendudes üha rohkem oma põhitegevusele – elektro-
tehnilise äri laiendamisele. Müüdi Keila Kaabli osalus, juurde osteti aga Leedu 
tütarfirma RIFAS UAB aktsiaid, kuni kümnendi keskel sai AS-ist Harju Elekter 
RIFAS-e ainuomanik. Kontsern ostis Soome suurima komplektalajaamade val-
mistaja Finnkumu OY, kasvatades oma turuosa Soomes ja mujal Skandinaavias 
ning laiendades märgatavalt tootesortimenti. Käive kasvas sellega viiendiku võrra 
ja ärikasum ligi kaks korda.

2010. aastad – uus 
laienemine Põhjamaadesse

2010 
Luuakse Harju Elekter AB 
Rootsis (Harju Elektri  
osalus 90%).

2011 
AS-i Eltek uueks  
äri nimeks saab AS Harju 
Elekter Teletehnika;  
toimub kontserni esimene 
innovatsioonikonkurss.
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AS-i Harju Elekter nõukogu liige, energeetikainsener Arvi Hamburg tunnistab, 
et pole üheski sarnases ettevõttes näinud paremat tehnoloogiat ja sisseseadet. 
“Alajaamade suurtesse plekk tahvlitesse tuleb igasugu auke sisse lasta – Harju 
Elektris stants lööb, rootslased puurivad. Harju Elekter on võtnud suuna, et peab 
mehhaniseerima, kui sa katuse all midagi toodad. Ja logistika on väga läbimõel-
dud: tehakse tellimuse järgi alajaam valmis, komplekteeritakse Keilas, auto võtab 
peale, GPS viib kohale, paneb õigele tänavanurgale maha, tulevad montaažime-
hed, tõstavad paika. Need ettevõtted, mida mina olen näinud, on Harju Elektrist 

tugevalt maha jäänud. Harju Elekter on avatud, tulevikku suunatud 
tootmisettevõte, millel on strateegia ja ambitsioonid.”

Edu üks pante on tugev ja paindlik tootearendus. Selleks 
on loodud spetsiaalne arenduskeskus, kus töötab 27 inseneri. 
Energia sektorile suunatud toodete arenduse ressurss on kontsernis 
koondunud peamiselt tütarettevõttesse AS Harju Elekter Elektro-
tehnika, Satmatic OY on spetsialiseerunud tööstusele suunatud 
toodete ja taastuvenergialahenduste arendamisele ning RIFAS 
UAB peamiselt projekti- ja kliendipõhistele terviklahendustele.

4000 alajaama
2018. aastal valmistatakse AS-i Harju 
Elekter Eesti ja Soome tehastes ligi 4000 
komplekt alajaama ehk 15–16 tk päevas. 
Iga päev stardib 1–2 järelhaagisega veokit 
Harju Elektri toodetega maailma.

AS-i Harju Elekter alajaamad Soome elamumessidel.
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“Harju Elekter on Baltikumis ainuke kodumaise päritoluga tehnoloogiaettevõte, 
kellel on peale tootmise ka oma arendus, oma müügivõrgustik – disainime, val-
mistame ja müüme elektriseadmeid laialdaselt ümber Läänemere,” iseloomustab 
AS-i Harju Elekter Elektrotehnika juhataja Jan Osa. Tal on kahju, et kõrval pole teisi 
sama tugevaid kodumaiseid konkurente, sest koos saaks maailmas suurematel 
turgudel ja väga suurte projektide puhul rohkem ära teha. “On ainult positiivne, 
kui Eesti oma ala ettevõtted suudavad panna küljed kokku ja olla konkurentsivõi-
melised Baltikumi, Põhjamaade või ka Euroopa turul.”

Firma mõtteviisi on märksõnadena üha jõulisemalt kinnistunud taastuvener-
gialahendused ja rohelise energia laialdasem kasutamine. Kontserni kolmes riigis 
paiknevate tootmishoonete energiabilanssi toetavad päikesepaneelid, mis anna-
vad arvestatava koguse aastasest elektrienergiast. Pidevalt kasvab ka ettevõtte 
võimekus müüa vastavaid projekte. Oluliste energiasäästu ja keskkonnahoiu 
lahendustena on tootesortimendis näiteks ökonoomsed autode eelsoojenduse 
lülituskilbid, elektriautode laadimispunktid ja süsteemsed juhtimislahendused. 
Tulevikku vaadates tegi Harju Elekter 10% investeeringu superkondensaa toreid 
arendavasse ettevõttesse Skeleton Technologies OÜ, sest superkondensaatorid 

2012 
Osaluse suurendamine 
Leedu tütarfirmas  
RIFAS UAB 63%-ni.

2013 
Tütarettevõte Harju  Elekter 
Elektrotehnika võidab riigi-
hankekonkursil 5-aastase 
lepingu keskmiselt  
520 komplektalajaama  
tarnimiseks aastas.

2014 
Soome suurima komplekt-
alajaamade valmistaja  
Finnkumu OY ost.
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Alajaamad Keila tehases.
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on keskkonnasõbralikud ja kuluefektiivsed energiasalvestid, mis ületavad akude 
võimsusi mitmekümnekordselt.

Väärtustades innovaatilisust ja töötajate loovust, on Harju Elekter ka firmana 
muutunud järjest innovaatilisemaks. 2011. aastal leidis kontsernis esimest korda 
aset innovatsioonikonkurss, mis on kujunenud traditsiooniliseks iga-aastaseks 
ürituseks. Innovatsioonitemaatikaga tegelemine tagab omatoodete järjest kõr-
gema tehnilise taseme, suurendab tootlikkust ja võimaldab laiendada tootevalikut.

Harju Elekter on olnud aastaid edukas tootmiskinnisvara arendamisel. Oskus-
likult tegutsedes on viimaste aastate jooksul laiendatud pea kõigi kontserni ette-
võtete tootmispindasid, sealhulgas ostes Soomes kinnisvaraettevõtte Kiinteistö 
OY, ning investee ritud tehnoloogiasse. Kinnisvara- ja energeetikateenistust on 
juhtinud edukalt Kalju Liiv ja tänapäeval Aron Kuhi-Thalfeldt.

Erakordne aasta oli 2017, mil osteti Soome laevaehituse elektritööde ettevõte 
Telesilta OY, müügi- ja tehnilisi lahendusi pakkuv Rootsi ettevõte SEBAB AB ning 

2015 
AS Harju Elekter saab 
Leedu tütarettevõtte  
RIFAS UAB ainuomanikuks 
ning omandab Skeleton 
Technologies Group OÜ 
10% osaluse.

2016 
Olulised alajaamade 
müügi lepingud Soome  
suurima jaotusvõrgu-
ettevõttega Caruna ning 
Konecranesiga eriotstarbe-
liste alajaamade tarnimi-
seks USA-sse.

Tootearendus – nüüd käib kogu töö arvutis.
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tehasevalmistuses tehnilisi hooneid tootev tütarettevõte Grytek 
AB. Aasta varasemaga võrreldes kasvas kontserni müügitulu pea-
aegu kahekordseks, ületades 100 miljoni euro piiri.

Selles, et ettevõte peab üha arenema, on AS-i Harju Elek-
ter kauaaegne juht Endel Palla veendunud: “Tuleb meelde EKE 
nõukogu esimees Herman Keernik, mul on temast väga head 
mälestused. Olin ise tollal vist tsehhi juhataja, ta käis meie kõigiga 
tutvumas ja küsis, kas ma tean, mis on kõige tähtsam. Kõige täht-

sam on see, et ettevõte peab edasi minema, paigalseis tähendab tagasiminekut. 
Need sõnad jäid mulle meelde eluks ajaks.”

Üks väheseid Eestis
AS Harju Elekter on tunnistatud krediidi-
reitingu AAA (parim) vääriliseks. Eesti 
ettevõtetest omab krediidireitingut AAA ja 
AA vähem kui 10%.

Moodsad tootmisseadmed.
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2017 
80,5% osaluse omanda-
mine elektrimaterjalide  
ja -seadmete müügiette-
võttes Energo Veritas OÜ 
ning Soome laevaehituse 
elektritööde ettevõtte  
Telesilta OY ost.

2018 
AS Harju Elekter Elektro-
tehnika võidab Soomes, 
Rootsis ja Eestis olulised 
hanked alajaamade,  
liitumis- ja jaotuskilpide 
tarnimiseks kohalikele 
elektrivõrkudele.

Müügi- ja tehnilisi lahen-
dusi pakkuva Rootsi 
ettevõtte SEBAB AB ning 
tehase valmistuses tehnilisi 
hooneid tootva tütarette-
võtte Grytek AB ost.

Skeleton Technologies Group OÜ tegevjuht Taavi 
Madiberk:
Harju Elekter on partnerina professionaalne ning peab oma sõna. Harju 
Elektri puhul on eeliseks sügav valdkondlik kompetents ja vaatamata 
organisatsiooni suurusele võime teha kiiresti otsuseid ning panustada 
innovatsiooni. Elektrivõrgu lahendustes on suurimad makrotrendid taas-
tuvenergia ja energiasalvestus. Mõlema puhul mängivad superkonden-
saatorid keskset rolli, olgu selleks voolusageduse ja pinge tagamine päi-
kese- ja tuuleenergia puhul või energiasalvestuse lahendused, kus akud 
kombineeritakse superkondensaatoritega, pikendamaks akude eluiga ja 
katmaks tipuvõimsusi. Näeme nendes valdkondades tugevat potentsiaali 
koostööks ning ühiste lahenduste pakkumiseks.

Kredexi 2016. aasta eksporditeo auhind Harju Elektrile.
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Harju Elektri suurim vara on inimesed, kinnitab juhtkond veendunult. Nõukogu 
esimehe Endel Palla sõnul on ettevõtte edukaks toimimiseks kõige tähtsam 
motiveeritud töötajaskond ja head omavahelised suhted. AS Harju Elekter on 
töötajaid motiveerinud, luues parema töökeskkonna kui lähiümbruses, makstes 
head palka, ergutades preemiatega, tunnustades teenetemärkidega ning lastes 
iseseisvalt mõelda.

“Oleme püüdnud ettevõttena hoida inimlikku palet,” möönab AS-i Harju 
Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe. “Inimesed on selle omaks võtnud 
ja tajunud, et tahavad meil töötada. Lisaks konkurentsivõimelisele ja stabiilsele 
sisse tulekule näevad töötajad, et oleme ka jätkusuutlikud. 1990. aastad olid Eestis 
teatavasti paljudele ettevõtetele üsna heitlikud – kunagi ei saanud olla sada prot-
senti kindel, kas saad palka või mitte. Meie oleme alati jonnakalt pidanud kinni 
palgamaksmisest ja muudest kokkulepetest.”

Paljud Harju Elektri tipp- ja keskastmejuhid on firmast välja kasvanud ning see 
on olnud juhtkonna teadlik valik. “Inimesed on pikalt olnud koostöös teiste meie 
kontserni inimestega ja see on andnud hoopis uue mõtlemise,” selgitab Andes 
Allikmäe. “Rahvusvahelistumine on toonud kaasa erinevad ärikultuurid ning hoopis 
laiema teadmiste ja oskuste pagasi. Uus ja muutuv aeg sünnitab ka uusi talente, 
eestvedajaid – meie suurim oskus oli ehk, et me suutsime need eestvedajad 
mobiliseerida. Õppisime inimesi lugema ja saime aru, kelles oli midagi.”

KÕIGE VÄÄRTUSLIKUM VARA

II
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Endel Palla märgib: “Tagantjärele võib ettevõtte arengu seisukohalt nimetada üheks 
paremaks 1990. aastate algul tehtud otsust, et kõik järgnevad juhid ja insenerid pal-
gatakse tööle ainult koolipingist. Igal aastal on võetud TTÜ-st ja tehnikumidest 2–3 
inseneri. Kuna neid lisandub vähehaaval, sulanduvad nad kenasti teiste hulka ja leiavad 
kontakti ka vanema põlvkonnaga. Noored ja vanad on õppinud koostööd tegema.”

Ettevõtte juhtkond on töötajaid kogu aeg julgustanud pakkuma välja oma 
ideid. Andres Allikmäe sõnul on tore mõelda, et ka kõige tagasihoidlikumas posit-
sioonis oleval inimesel võib tekkida väga häid mõtteid. “Meie tehasetöölistelt 
oodatakse häid ettepanekuid ning kui need toovad ka kasu, saab mõte premee-
ritud. Arvan, et meie töötajad on saanud hea mõtlemise ja leiutamise pisiku kaasa 
tehnikaülikoolist, tehnikakõrgkoolist, polütehnikumist ja ametikoolidest, kus neid 
on julgustatud end avama. Ka meie juhtimiskultuur ergutab kaasarääkimist igal 
tasandil ja koosolekud pole monoloogid, vaid vestlused.”

Alajaamade tootmisliin Keilas.
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Töötajate arv läbi aastate

Töö inimestega on oluline, õige tasakaal nõudlikkuse ja inimlikkuse vahel, leiab 
AS-i Harju Elekter Elektrotehnika juhataja Jan Osa. Samuti on tema sõnul tähtis 
töötajatele vajadusi ja muudatusi selgitada. “Ja rõhutada, et üksinda ei tee midagi 
ära. Meie juhtlausegi ütleb, et koostöö kindlustab edu.”

Ettevõtte üks tugevusi on väljakujunenud organisatsioonikultuur, mille püsi-
mist ja arengut soodustab pikaajaliste töötajate suur osakaal. Kontserni töötajaist 
kolmandik on siin ametis olnud kümme või rohkem aastat. “Tänapäeva ettevõtted 
on ehk liialt orienteeritud projektidele, mida täidavad juhutöölised,” tõdeb AS-i 
Harju Elekter nõukogu liige Arvi Hamburg. “Seevastu Harju Elektris on ka inimesi, 
kes on siin töötanud kogu elu, on saanud 70 või 80 – raudvara. Tsehhis ringi 
käies näed minuvanuseid papisid. Ei ole seeriatootmist, kohanetakse tellija järgi. 
Niisuguse strateegia, läbimõtlemise ja riskide hindamise juures kindlustab Harju 
Elekter tulevikku väga hästi.”
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Firma raudvarasse kuuluvad näiteks Jaak Kukk, Elmar Niinepuu ja Fridrih Rozin, 
kellel on aastakümnetepikkused kogemused ning rohkelt mälestusi.

Millal ja kuidas te Harju Elektrisse tööle asusite?
Jaak Kukk: Mina tulin 1968. aasta 7. septembril. Augusti lõpus käisin vaatamas 
kaablitootmist nn kastitsehhis, kus Heiti Metstak ja Evald Sala kaabliliinil töötasid. 
Idee autor oli Sulev Kivimäe, elektritööde jaoskonna juhataja, kes mind ka tööle 
soovitas – alguses puidutöökoja elektrimontööriks. Minul läks tegelik töö lahti 
1969, kui kaablitsehhi meistriks tuli Endel Palla. 

Varem töötasin Maardu keemiakombinaadis, kuhu mind pärast TPI lõpetamist 
suunati. Kuna elasin Keilas ja tööle käisin Maardusse, lisaks õppisin TPI õhtuses 
osakonnas, uuris isa, kas mul poleks võimalik töötada Keilas, nii et saaks ka koolis 
käia. Teiseks oli töötasu ligi kolm korda suurem kui Maardus – Keilas sain üle 300 
rubla. Kolmandaks oli kaabli tootmine ja kilpide valmistamine huvitav, sest kogu 
tootmine muutus ja täienes pidevalt ja muutub jätkuvalt.

Oma esimese automaatikakilbi valmistasin Vaida pumbajaamale. Selle töö 
juures nägin esimest korda, et ka projekteerija eksib ja seadmed – elektrimoo-
toriga juhitavad ventiilid – ei tööta korralikult. Minu pikim kilp oli 36 m, jagasime 
selle auto peale pannes kolmeks. Nüüd võib olla isegi 80 m, elu on edasi läinud.

Kolm “torisejat”
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Seoses automaatikakilpidega meenub lugu 1969. aasta suvest, kui Heiti Mets-
tak oli puhkusel ja mina otsustasin ratsionaliseerida kaabliliini tööd. Endel Palla 
oli oma TPI diplomitööks teinud kontaktivaba loenduri, selle oli ta meile liinile 
paigaldanud, nii et võisime kaugelt jälgida, kui palju juhet on kaablitrumlil, ning 
õigel ajal seadmed ringi lülitada, et kaabel uuele trumlile üle viia. Kuna loenduril 
oli ka väljundrelee, oli võimalik kõigi seadmete ümberlülitusi selle abil juhtida. 
Saingi kogu süsteemi tööle. Kui Heiti puhkuselt tuli, oli ta väga üllatunud, et 
kõik lülitused toimuvad loenduri abil. Mul oli väga hea meel, kuid samas kahju, 
et oma tegevust enne temaga kokku ei leppinud.

Jaak Kukk.

Kauaaegne töötaja  
Jaak Kukk:
Elekter ei mõista nalja, 
teda peab tundma. Öel-
dakse, et elektrik eksib 
kaks korda: esmalt siis, 
kui eriala valib, ja teine 
kord siis, kui midagi ära 
unustab.

Endel Palla ja Jakob Põllu kaablitsehhi juhtpuldi juures.
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Ülal Elmar Niinepuu, all vasakul Sulev Kivimäe, Hans-Erik Laansalu, Leo Kaupmees.
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Praegu olen protsessiinsener, tegelen tootmisprotsesside organiseerimisega, 
paneme alajaamade tootmisliini käima. Tehnika poolega ma enam eriti ei tegele, 
rohkem töö organiseerimisega, inimestega, kuigi kunagi ütlesin, et inimestega 
ma tegelda ei taha.
Elmar Niinepuu: Mina tulin 31. oktoobril 1966 sõjaväest, kuu aega võis pärast 
sõjaväge kodus puhata. Enne töötasin tünnivabrikus valveelektrikuna, aga mu 
naabrimees soovitas minna KEK-i, ma siis tulingi 1966. aasta novembris objekti-
elektrikuks. Käisime talvel posti otsas, 30 kraadi oli külma, korraga sai ühendada 
ainult ühe faasi, sest käed hakkasid külmetama. Vahepeal soojendasin end all, 

Fridrih Rozin ja 
Elmar Niinepuu.
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enne kui järgmist faasi ühendama läksin. Voolu ei tõmmatud välja kuskilt, kõik oli 
voolu all. 1973. aasta maist alustasin kilbitsehhis Kuke Jaagu brigaadis. Praegu 
teeme Fridrihiga elektrikilpe, oleme montaažilukksepad.
Fridrih Rozin: Tulin 1. veebruaril 1967 töökotta lukkseppade brigadiriks. Sain 
aasta oldud, kui ühte brigaadi oli vaja autojuhti ja elektrikut. Mulle lubati 300 
rubla palka, aga sealt hakkas tulema 500–600 rubla. 16 aastat olin objekti peal, 
siis tulin tagasi kilbitsehhi, kus olen siiamaani. Objektidel oli kõige vastikum, et 
sõrmkindaid tol ajal ei olnud, harutoosi aga labakindaga ühendada ei saa. Kord 
lükkasime tömbi labidaga härmatise ära ja... ükskõik kui palju väljas külma oli, 
tuli need ühendused teha. Sõrmkindad anti kodust küll, kootud villased, aga ega 
nendega raatsinud ju tööd teha. Kõige kaugem objekt oli mul Surgut Siberis. Läti, 
Leedu, Moskva nagunii. Sellised 10-päevased reisid.

Olete niivõrd pika staažiga, kindlasti on teil uhkesti teenetemärke  
ja auhindu?
Fridrih Rozin: Me oleme Elmariga noppinud kõik medalid ära. Mina sain kõige-
pealt Lenini sajanda sünniaasta medali, praegu sellest lugu ei peeta…
Elmar Niinepuu: Mulle ei antud seda!
Fridrih Rozin: … siis neid sotsvõistluse omasid ja Harju Elektri omadest kõige 
suurem on teenetemärk. Teisi märke on ka igasuguseid. Kui viimati tähistasime 
minu 50 aasta tööstaaži, ütles Andres Allikmäe, et meil polegi sulle midagi anda, 
sa oled juba kõik saanud. Koos teenetemärgiga maksis ettevõte kinni osa minu 
kõige pikemast reisist, mis toimus Austraaliasse ja Uus-Meremaale.
Jaak Kukk: Kui mina teenetemärgi sain, käisin Hiina müüri peal ära.
Elmar Niinepuu: Kui mul sai 40 aastat tööstaaži, anti mulle Harju Elektri tee-
netemärk, mida on väga vähestel. Mina sõitsin naisega Taisse. Mina sain KEK-i 
teenetemärgi juba 1980. aastal. Tegin igasugust sporti ja võitsime sotsvõistlusi. 
Selle märgiga käis igal aastal kaasas prii reis Nõukogude Liidu piires.

Heiti Metstak.

Sulev Kivimäe.
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Milline tööandja on olnud Harju Elekter?
Elmar Niinepuu: Minu arvates polegi teist sellist. Ka noored poisid on vanema 
kollektiivi poolt alati omaks võetud, nöökimist pole olnud.
Jaak Kukk: Võin öelda, et mul on töökaaslastega alati vedanud – nad on olnud 
head, tublid, kaastundlikud, abivalmis ja veel paljude heade omadustega inime-
sed. Esimesena meenutan Sulev Kivimäed, kes mind tööle võttis. Sulevi mee-
lekindlus, ettenägelikkus ja kokkulepetest kinnipidamine olid omadused, mida 
koos töötatud aastate jooksul imetlesin ja omandada püüdsin. Mõned töötajad 
kartsid Sulevit ja tema kõva häält. Sulev sigadusi ei sallinud ning ütles kohe oma 
arvamuse asjast välja.

Teise algusaastate töökaaslasena tahan meenutada Heiti Metstakki – head ja 
lahtiste kätega inimest, kes siiralt aitas alati nõu ja jõuga. Ilu ja kord olid ühed tema 
põhimõtted. Seda korra- ja iluarmastust võisid kõik, kes kaablitsehhis käisid, näha.

Olmetingimused olid meil kastitsehhi hoones tagasihoidlikud – kus riietusime, 
seal oli ka kontor, puhkenurk ja söögikoht. Lõunaks keetsime ise purgisuppe. Kui 
valmisid praegused hooned, oli arenduskeskuse koha peal suur saal ning sinna 
toodi lõunaks suppi kooperatiivist konteineritega. Nende uute tootmishoonete 
saamise ja valmimise lugu on kindlasti kirjutatud Endel Palla hallidesse juustesse.

Inimesed on üks põhjus, miks ei raatsi siit fi rmast lahkuda?
Fridrih Rozin: Ma ei kujuta ette, et öeldakse mulle, et homsest ära tule tööle…
Elmar Niinepuu: Aeg oleks jääda kõrvale, aga ei raatsi – nii tore seltskond. Mina 
küsisin 3–4 aastat tagasi, millal meid koondatakse, ja sain vastuseks, et teid 
Fridrihiga ei koonda mitte keegi, olge nii kaua, kui tahate.
Jaak Kukk: Ja üht-teist on meil ikka õpetada noortele ka. Võib-olla tõesti oleme, 
nagu öeldakse, kolm torisejat. Eks me peamegi mõne asja üle torisema natuke, 
alati ei saa päris, pea ees, tormata.
Fridrih Rozin: Kui mõni ütleb, et rasked ajad olid, siis jah, aga ilusad ajad! Noo-
rus on alati ilus aeg. Tunned rõõmu, isegi kui on raske, ja rõõmustad, kui midagi 
saavutad. Nüüd tuleb kuidagi kergemalt kõik kätte ja väga palju loeb haridus, 
arvutitundmine.

Harju KEK-i teenete- ja 
suveniirmärgid.
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Jaak Kukk: Arvutid tulid ikka väga järsku. 1992 toodi Soomest arvuti ja pandi 
sulle lauanurgale, et hakka nüüd sellega tööle. Hakkasime tööle, aga arvestuse 
tegime ikka perfokaartidel. Õnneks olid mõned inimesed, kes teised ka ruttu järele 
aitasid, näiteks Andres Allikmäe.

1990. aastad olid peale arvutite ka muidu suurte muutuste aeg, palju tuli 
õppida ja uuega kohaneda. Millega oli raske harjuda?
Jaak Kukk: Meil autojuhtmete tehases läks väga kergelt see üleminek, Soome 
tugi oli taga ja muidugi vaeva nägime, see on selge, pidime näiteks nädalas kolm 
juhendit valmis kirjutama, oli tõsine tegemine. Suutsime oma asjadega väga ruttu 
ISO 9000 juurde jõuda.
Elmar Niinepuu: Meil ei olnud ka suuri tagasilööke, kilbid hakkasid tulema, hak-
kasime tasapisi tegema. Meid oli alguses vähe, nüüd on kollektiiv suureks läinud, 
enam ei tunne kõiki.

Meenutage mõnd toredat traditsiooni, mis ettevõttes on olnud?
Fridrih Rozin: Iga-aastane jõulupidu. Vanasti olid ehitajate päevad, kestsid kolm 
päeva, ööbisime telkides, sportisime, õhtul tantsisime. Kes mängis korvpalli, kes 
tegeles tõstmisega, kes maadles... Ka objektil olles liigutasime end, tõstsime 
pommi ja jooksime.
Jaak Kukk: Minu brigaadis töötasid ka Elmar Niinepuu ja Uno Lillepea – Uno 
oli meistersportlane lauatennises, Elmar mängis malet. Talispartakiaadi ajal oli 
sageli nii, et kas Uno, Elmar või mina olime treeninglaagris või võistlustel. Selleks 
ajaks säilitati keskmine palk, lisaks maksti komandeeringutasu. Ühel aastal, kui 
Uno käis Eesti meistrivõistlustel ja meie Elmariga EKE talispartakiaadil, tõime 
brigaadile 60 sotsvõistluse punkti, kõrval sai teine brigaad tubli töö eest kokku 
10 punkti. Sotsvõistluse võitmise eest saadud preemiad olid ka kompensatsioon 
meie brigaadi ülejäänud viiele liikmele nende tubli töö eest.
Elmar Niinepuu: Sport oli väga au sees. Nüüd on säilinud ainult uue aasta 
maleturniir, milles osalejatele keskmine palk jookseb. Kes malet mängivad, saavad 
päev otsa mängida ja süüa ka veel. Mina algatasin selle turniiri.
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Jaak Kukk: Kerese maleturniir, aga meie nimetame seda Elmari turniiriks. Esi-
mene tööpäev uuel aastal on meil male. Kes osa võtta ei taha, oma viga. Mängi-
jaid võiks küll rohkem olla, see liidab inimesi.

Milline võiks Harju Elekter tulevikus välja näha?
Jaak Kukk: Mina ikka loodan, et jätkub samamoodi, arenguruumi on küll ja küll.
Fridrih Rozin: Ma olen ülemustele öelnud, et võib-olla kaua ei pea ma siin vastu, 
tervis ja aastad ja… Aga ikka süda valutab Harju Elektri pärast. Seda on mul alati 
rõõm kuulda, kui Harju Elektril hästi läheb.

Uue aasta maleturniir.
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Koolitus tööpostil.
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Harju Elekter teeb tihedat koostööd haridusasutustega, et arendada ja populari-
seerida inseneriharidust ning pakkuda noortele elektriala- ja mehaanikaspetsialis-
tidele praktika- ja töötamisvõimalust ettevõttes. Harju Elekter on Tallinna Tehnika-
ülikooli kuldsponsor, andes igal aastal välja kuni neli bakalaureuse- ja magistriõppe 
stipendiumi. Samuti arendatakse mitmesuguseid koostööprogramme Tallinna 
Kutsehariduskeskuse, Tallinna Polütehnikumi ja Tallinna Ehituskooliga.

Tallinna Tehnikaülikooli endine kauaaegne juht Andres Keevallik kinnitab, et 
koostöö Harju Elektriga on olnud pidev juba nõukogude ajast ning see on üks 
paremaid edulugusid ka ülikoolile: “Firma on meie vilistlaste rajatud ja välja aren-
datud, Harju Elektri panus meie laboribaasi ja õppekavade kaasajastamisse on 
olnud silmapaistev. Aastast 2005 kannab ettevõte TTÜ kuldsponsori aunimetust 
– aastast 2001 on jagatud stipendiume 100 000 euro eest ja arvukalt stipendiaate 
on jäänud Harju Elektrisse tööle. Kindlasti ei saa märkimata jätta ka Harju Elektri 
ja TTÜ koostööd mitmesuguste teadusprojektide raames. Harju Elekter on telli-
nud meilt teadustöid ja diplomitöid, mis neile olulised ja mida meie õppejõud on 
juhendanud. Ülikool on igal juhul väga rahul, et meil on selline partner, kelle panus 
pole ainult rahaline, vaid see suhe on vastastikune ja sügavam.”

2001 
Harju Elekter jagab  
esimesed stipendiumid 
Tallinna Tehnikaülikooli 
tudengitele.

2005 
Harju Elekter  
hakkab kandma  
Tallinna Tehnikaülikooli 
kuldsponsori aunimetust.

HARJU ELEKTER  
JA INSENERIHARIDUS

III
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Mitmekülgne toetus
Stipendiumite süsteemi algatas Toomas Luman, kes oli aastatel 2000–2003 TTÜ 
arengufondi juht. Ta tõmbas sellega kaasa palju tehnikaülikooli vilistlasi, sealhul-
gas Lembit Kirsme, Endel Palla ja Andres Allikmäe. Põhiliselt on Harju Elektri 
stipendiumid seotud energeetikateaduskonnaga ja kõige tihedam side on olnud 
nn tugevvoolu aladega. Selle kõrvale on nüüd aga tulnud automaatika, elektroo-
nika, mehaanika ja arvutitehnika ning ei välistata majandus- ja ehitusteaduskonna 
stipendiaate.

TTÜ insenerierialade tudengid peavad lõpetamiseks sooritama praktika, mis 
vastab vähemalt 2–4-nädalasele täistööajaga tegevusele ettevõtetes. Harju Elek-
ter on olnud TTÜ nüüdse inseneriteaduskonna elektrotehnika, elektriajamite ja 
jõuelektroonika, elektroener geetika, mehhatroonika ja tootmistehnika erialade 
tudengite sihtkoht nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tasemel. TTÜ inseneri-
teaduskonna dekaan Arvo Oorn kinnitab, et õppe- ja tootmispraktikal käinutest 
on päris suur hulk neid, kes on leidnud endale Harju Elektris töökoha. “Tudengid 
on Harju Elektris kogetuga igati rahul ja eks see, et paljud sinna ka tööle jäävad, 
on samuti märk väga heast praktikakogemusest. Harju Elektri praktikapakkumiste 
kuulutused on infostendidel pea alati esindatud. Samas liigub palju infot vahetult 
tudengiteni. Harju Elekter on olnud alati valmis võõrustama TTÜ tudengeid, olles 
üks põnevamaid sihtkohti ekskursioonideks. Kuna kohapeal töötab palju TTÜ 
lõpetajaid, on sageli nemad oma eriala tudengitele ekskursioonijuhiks. Nii jõuab 
ekskursioonide käigus info juba vahetult huvilisteni.”

TTÜ ja Harju Elektri väga eduka õppe- ja teaduskoostöö üks värskemaid 
näiteid on ühine arendusprojekt, mille raames TTÜ ja Harju Elekter Elektroteh-
nika elektriinseneri Marek Mägi eestvedamisel arendati välja 150 kW võimsusega 
alajaama energiasalvesti prototüüpseade. Seda testiti TTÜ-s reaalsel mikrovõrgu 
katsestendil ning esitleti Põhjamaade suurimal energeetikamessil Elfack.

Harju Elekter on toetanud Robotexi ja tudengivormeli arendustiimi Formula 
Student, milles TTÜ on saavutanud suurepäraseid tulemusi. Formula Student 
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on vormelite disaini, väljaehitamise ja võidusõidu konkurss, kus osaleb 600–700 
ülikooli üle maailma. Viimasel kümnendil on TTÜ olnud pidevalt esimeste seas, 
mis on eriti märkimisväärne arvestades tõsiasja, et eespool ollakse ülikoolidest 
riikides, mille taga on suured autotehased, nagu Rootsi või Saksamaa.

Teisalt on Harju Elekter toetanud näiteks TTÜ meeskoori. “Selliste tegevuste 
toetamine on märk sellest, et austatakse ülikooli ka laiemas spektris,” iseloomus-
tab TTÜ endine rektor Andres Keevallik.

Tudengivormeli arendustiim 
FS Team Tallinn. 



78

Koos parema  
hariduse heaks

Praegu on TTÜ-l käsil oma õppesüsteemi reformimine, näiteks käivitus 2017. 
aastal uus bakalaureuseõppe programm ja 2018. aastal käivitus uus magistri-
õppe programm. “Harju Elektriga käib väga aktiivne koostöö TTÜ õppekavade 
sisu ülesehitamisel,” märgib TTÜ inseneriteaduskonna dekaan Arvo Oorn. “Harju 
Elekter Elektrotehnika juhataja Jan Osa on elektroenergeetika ja mehhatroonika 
bakalaureuse õppekava programminõukoja liige ning energiamuundus- ja juhti-
missüsteemide magistriõppe eriala programminõukoja esimees. Oleme võtnud 
õppeprotsessi kavandamisel üheks sisendiks Harju Elektri koostatud inseneride 
kompetentside kaardi.”

Kuna ettevõtte ja ülikooli tegevuse iseloomud on üsna erinevad, leidub Arvo 
Oorni sõnul koostöövõimalusi ridamisi. “TTÜ panustab uute spetsialistide välja-
õpetamisele ja tipptrendide teaduslikule lahkamisele. Harju Elekter saab prakti-
liste küsimustega kindlasti paremini hakkama, aga uue ja tundmatuga kohtudes 
saab TTÜ oma põhjaliku teoreetilise analüüsiga appi tulla. Nii see peakski olema 
– toote arenduses tuleb esialgsest uuringust kuni elektriseadmete juurutamiseni 
kliendi juures läbida palju etappe. Innovaatiliste lahenduste saamiseks on igaühel 
täita oma roll. Üheskoos saab taotleda rohkem rahalisi vahendeid arenduseks. 
Koos tekib ka uusi ja paremaid mõtteid, kuidas olla tõhusam ja edasi liikuda.”

TTÜ-l on tänu teaduskoostööle suurepärane kontaktide võrgustik teiste 
Euroopa ja muu maailma ülikoolidega. “Nende kaudu ja läbi TTÜ võib Harju Elektril 
olla juurdepääs eri valdkonna ettevõtetele ja tehnoloogiatele oluliselt lihtsam,” 
nendib dekaan. “Harju Elektriga rahvusvahelise koostöö käivitamise näiteks on EL 
Horizon 2020 projektitaotluses osalemine 2017. aastal. Tihe partnerlus eraette-
võtte ja teadusasutuse vahel on üha sagedamini ka teaduslike tipp-projektide 
taotlemise eelduseks. Strateegiline tihe partnerlus Harju Elektri ja TTÜ vahel avab 
erinevaid võimalusi teadus-arendustegevuste edendamiseks, mis kummalegi muul 
juhul ei avaneks.”

Stipendiumid 
tudengitele
Alates 2001. aastast on 
Harju Elektri stipendiumi-
programmis osalenud 61 
Tallinna Tehnikaülikooli 
tudengit ning stipendiume 
on jagatud kokku 100 000 
euro eest.
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Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna dekaan 
Arvo Oorn:
Harju Elekter on üks suurepäraseid koostöönäiteid, mis TTÜ inseneritea-
duskonnal eraettevõtetega on. Avatus, vahetus ja konstruktiivsus võiksid 
olla esimesed kolm märksõna, mis iseloomustavad Harju Elektrit koos-
tööpartnerina, aga neid võibki jääda üles lugema. Harju Elekter on pika-
ajaline partner, kellega praeguseks on põimunud koostöö läbi väga mitme 
eri tegevuse ja erialaorganisatsiooni (sealhulgas EETEL – Eesti Elektri-
tööde Ettevõtjate Liit). Leiame Harju Elektriga jätkuvalt väga sageli põh-
jusi ühise laua taha istuda, nii haridus-, teadus- kui ka muudel teemadel. 
Mis parim – sellistest kohutumistest on tavaliselt arenenud järgmised 
ideed, suured ideed. Harju Elekter on meie nimekirjas üks esimesi, kel-
lega paljudes suurtes ja väiksemates küsimustes konsulteerime.
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Missioonitunne  
ja laiem vaade

AS-i Harju Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe nimetab koostööd TTÜ ja 
teiste haridusasutustega missioonitundeks. “Mulle isiklikult on see alati olnud 
hästi tähtis, TTÜ on minu jaoks olnud väga oluline. Mis haridusse puutub, siis 
me oleme mitte teoorias, aga praktilise poole pealt õppeasutustest ees. Meil on 
selles valdkonnas kasutatav parim tehnoloogia, kontaktid, võimalused. Tahame 
anda inimestele võimaluse ja teistpidi loota ja soovida, et nad kunagi teevad meie 
maailmas suuri tegusid. Kui selle juures keegi neist meile tööle tuleb, on kindlasti 
hea. Aga mis võiks veel parem olla kui lojaalne klient või innukas tarnija või mõistev 
konkurent? Äri on tunduvalt suurem kui “sulle-mulle”, nagu Kuldne Trio laulis. Kui 
on sinule antud, pead andma teistelegi. Ja kui see tagasiandmine sulle endale 
ka midagi annab, on väga hästi.”

Andres Allikmäe tunnistab, et tal on alati hea meel, kui toetus on läinud 
õigesse kohta: “Mõnele inimesele on see loonud täiesti uue võimaluse. Meenub 
üks südamelähedane hetk – oli stipendiumite üleandmine tehnikaülikoolis. Minu 
juurde tuli üks doktorant, kaasas ema ja isa, ja ütles, et tema tahab mind näidata 
oma vanematele. Vanemad tahtsid mind tänada, olin seda noormeest aidanud nii 
bakalaureuse- kui magistriõppe stipendiumiga. Perel endal poleks selleks õppeks 
võimalusi olnud.”
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AS-i Harju Elekter nõukogu liige Arvi Hamburg:
Tööstusele lisaks tuleb Harju Elektri puhul rääkida missioonitundest. 
Kõik tegevused, mida Harju Elekter teeb järelkasvu nimel – arvan, 
et kolmandikku ehk oleks neil vaja teha, et endale personali saada, 
aga nende tegevus on võrratult laiem. Harju Elekter erineb energee-
tikaettevõtetest kindlasti kahe parameetri poolest: reaalne tootmine 
reaalse turuga ja kaugemale ulatuv visioon.
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Poole sajandi vanune Harju Elekter on Keila ja selle lähiümbruse üks suuremaid ning 
edukamaid ettevõtteid, kes peab oluliseks kaasa aidata nii Eesti kui ka kohaliku 
piirkonna elu edendamisele. Liidriroll ärgitab vaatama kaugemale ja suhtuma asja-
desse laiemalt. Sestap toetab Harju Elekter mitmesuguseid algatusi ja väärt ideid.

“Erinevalt paljudest firmadest, kes on kas piisavalt väikesed ja iseendagagi 
hädas või siis piisavalt ahned, et ühiskonna kooselureegleid – nagu aus töö ja 
maksude maksmine – järgida, on meie firma piisavalt suur ja piisavalt aus, et vas-
tata ühiskonna ja kogukonna sotsiaalsetele ootustele,” selgitab AS-i Harju Elekter 
juhatuse esimees Andres Allikmäe. “Harju Elekter peab vajalikuks üldisele sot-
siaalsele ootusele vastata oma mõttejõu ja oskustega. Juba paljude aastate eest 
sai otsustatud, et soovime firmana omakasupüüdmatult panustada ka ühiskonna 
arengusse. Meilt ootab seda eelkõige oma töötajaskond, aga ka meie tegevus-
koht Keila. Nii olemegi hoolikalt valinud oma partnerid, keda aidata ja toetada, 
panustades nende pikaajalisse arengusse. Elu ei ole ainult äri, mõlemad on palju 
laiemad, kui arvatakse. Me soovime firmana, et meil oleks koos meie töötajatega 
ka selles osas ühine mõtlemine ja meie kõigi jaoks oleks oluline omada sotsiaalset 
vastutust nii oma kogukonna kui ka ühiskonna ees tervikuna.”

1977 
Ettevõtte toetusel  
alustavad tegutsemist  
Eesti tippralliekipaažid.

SUURED ON NEED,  
KES TOETAVAD VÄIKESI

IV
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Keila korvpallurite vastaseks on Rakvere Tarvas.
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Öeldakse, et suured on need, kes toetavad väiksemaid. Lisaks insenerihariduse 
arendamisele on ettevõtte juhtkond välja töötanud prioriteetsed valdkonnad:
• Harju Elekter toetab sporti, eeskätt noorsportlasi ja neid ühendavaid koondisi, 

kelle tulemused lubavad oodata läbimurret, esindades väärikalt Eestit.
• Erilise tähelepanu all on oma tegevuspiirkonna ehk Keila laste ja noorte õpin-

guid ning vaba aja sisustamise võimaluste toetamine alates lasteaedadest ja 
lõpetades noorteklubidega.

• Edendatakse töötajate tervisesporti, pakkudes muu hulgas näiteks soodus-
tusega ujumisvõimalust.

1991 
Koostöö algus Eesti 
Olümpiakomiteega.

1995 
Koostöö algus Keila 
Jalgpalliklubiga.

Ilmar Aluvee tänu-
kaart Lahtist 1993.

Ilmar Aluvee tänukaart 
1996. aastal Atlanta 
olümpialt.



86

Toetused sportlastele
Juba alates 1977. aastast on ettevõtte toetusel tegutsenud Eesti tippralliekipaažid, 
näiteks Ohu-Diener, Raidam-Karjane, Raidam-Lepikson. Eesti meistrivõistlustel 
rallikrossis 1600 m³ klassis on pjedestaalikohti saavutanud Margus Jamnes. Kiired 
ja töökindlad masinad, professionaalsed tegijad ning pühendumus ühendavad nii 
ettevõtet kui ka rallimeeskonda ja nende tegemisi.

1990. aastatel alustati koostööd Eesti Olümpiakomiteega Keilast pärit ujuja 
Indrek Sei ja kahevõistleja Ilmar Aluvee toetuseks. Indrek Sei osales Harju Elektri 
toel kolmel olümpial (1992, 1996, 2000). Kuna tema isa töötas Harju KEK-i süs-
teemis ja pere elas Keilas, siis teadis Indrek Harju Elektrit juba lapsepõlves. “Isa 
roll oli väga suur, ise ma sellest uksest ei oleks osanud sisse minna, et esimest 
toetust küsida,” tunnistab sportlane.

Koostöö algus langes keerulisele ajale, mil oli väga raske toetust saada. 
“Areng oli kiire, aga vajalikke vahendeid nappis,” meenutab Indrek Sei aastat 
1991. Peale Harju Elektri tal sageli polnudki muid tingimusteta toetajaid, alati isegi 
mitte riiklikku toetust. Seega pole imestada, et ujuja nimetab Harju Elektrit oma 
sportlikuks ristiisaks. “Harju Elekter panustab kogukonda, on ise osa kogukon-
nast – see on ülitähelepanuväärne. Visiooni- ja missioonitunnetus on Harju Elektril 
olnud algusest peale. Nüüd ise ettevõtjana tean, kui tähtis see on.” Koostöö on 
siiani väga hea, Harju Elekter on algusest peale toetanud ka Indrek Sei Ujumis-
kooli, kus aasta jooksul harjutab ligi 700 last.

Taasiseseisvunud Eesti esimese 
medali 1991. aasta EM-i tiitli-
võistlustelt pühendab ujuja Indrek 
Sei tänutundes Harju Elektrile.

Tippujuja ja ujumiskooli omanik Indrek Sei:
Ma ausalt öeldes ei tea väga palju firmasid, kes juba 1990. aastatel nägid suurt pilti. Harju Elektrile 
ja tema inimestele on läbi aastate olnud tähtis sotsiaalse vastutuse ja kogukonna teema. Neil oli soov 
panustada sporti, oma poisi potentsiaali. Meie koostöö ja suhe on sportlase ja ettevõtte suhtena vist 
üks pikemaid Eestis. Seda suhet iseloomustavad stabiilsus, usaldus ja usk – iga sportlane, kes on 
midagi niisugust kogenud, oskab seda hinnata.
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Noorte hüvanguks
Oma sponsortegevuse planeerimisel peab Harju Elekter väga tähtsaks arengu-
võimaluste loomist just lastele ja noortele. Nõnda on ettevõte toetanud Eesti 
suusaliidu kahevõistlejate noortekoondist, murdmaasuusatajaid ja seni ainukese 
meesmäesuusatajana märkimisväärseid sooritusi teinud Deyvid Oprjat, Keila korv- 
ja jalgpallihuvilisi noori ning käsipalli noortekoondist. Firma toetusel on tegutsenud 
ka Keila Mudellennuklubi, mida juhib 38-kordne Eesti meister, AS-i Harju Elekter 
veteran, endine osakonnajuhataja Aado Salumäe.

AS-i Harju Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe räägib: “Oma tegevus-
piirkonna toetamine on väga tähtis – Keila koolid, Keila lapsed ja noored. Kui 
põngerjas käib jalgpallitrennis, mida ka Harju Elekter natuke toetab, siis samal ajal 
ei saa ta tänaval tolgendada ja pahandust teha. Oleme proovinud just noortele 
tähelepanu pöörata.”

Keila noorte jalgpallurite tegemistes on Harju Elekter olnud toeks klubi esi-
mestest sammudest peale. “Oma sünnist alates on Keila Jalgpalliklubi oluliseks 
pidanud tööd noortega,” selgitab klubi eestvedaja Targo Kaldoja. “Oleme soovi-
nud kohalikele noortele anda võimaluse end proovile panna, areneda, mehistuda, 
võimaluse osaleda kodukoha tegemistes ja läbi selle väärtustada oma kodukanti. 
Just sellel pinnal tekkisid klubil esimesed kontaktid kodulinnas toimetava ja samu 
väärtusi hindava Harju Elektriga.”

Koostöö sai alguse ühest Peipsi-äärsest jalgpalliturniirist, millest Keila JK 
1989. aastal sündinud poisid soovisid osa võtta. Kuna turniir toimus Eesti teises 
otsas, osutus suurimaks takistuseks transport. Tänu Harju Elektri bussile said aga 
poisid osaleda nii sellel kui ka paljudel teistel Eestimaa kaugemates nurkades toi-
muvatel turniiridel. Toonastest poistest on kasvanud suured mehed, kellest paljud 
mängivad nüüd Keila Jalgpalliklubi esindusmeeskonnas. Nii mõnigi kasvatab ja 
koolitab klubis uut jalgpallurite põlvkonda. Ja kogu selle aja jooksul on klubi töid 
ja tegemisi toetanud Harju Elekter.

2001 
Koostöö algus  
Indrek Sei Ujumiskooliga.

2010 
Koostöö algus  
Keila Korvpallikooliga.
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“Ajapikku sai bussiabist iga-aastane stabiilne rahaline toetus, mis väljendus 
näiteks ilusates Harju Elektri logoga jalgpallivormides,” märgib Targo Kaldoja. 
“Koos Harju Elektri suure juubeliga võime me tähistada ka väikest Keila Jalgpalli-
klubi ja Harju Elektri vahelise koostöö 20. aastat. Harju Elekter on meile eriline, 
sest on meie esimene ettevõtjast toetaja. Loodame selles ühiseid väärtusi hinda-
vas koostöös jõuda kunagi ka suure juubelini.”

Keila noori korvpallureid on Harju Elekter samuti toetanud korvpallikooli asu-
tamisest alates. Nõnda on korvpallikool saanud noortele pakkuda heal tasemel 
treeninguvahendeid ning osalemist mitmesugustel võistlustel ja turniiridel. Olulist 
rolli mängivad toetajad ka võistluste korraldamisel ning suuresti tänu neile on 
Keilas toimunud kõrgetasemelisi Euroopa Noorte Korvpalliliiga etappe.

“Ilma heade toetajateta on kvaliteetse huvihariduse pakkumine suur välja-
kutse, sest rahaliste vahendite nappus on huvihariduse valdkonnas paraku harilik 
nähtus,” tunnistab Keila Korvpallikooli juhataja Tarmo Hein. “Ettevõtete toetus 
kohalike klubide arengusse on lausa hindamatu väärtusega. Harju Elekter ei ole 
Keilas pelgalt hinnatud tööandja, vaid ka väärtuslik partner kohalikule kogukon-
nale. Meil on hea meel, et pikaajalise koostööpartnerina on Harju Elekter uskunud 
meisse ja meie tegemistesse, toetanud majanduslikult ja andnud asjalikku nõu, 
aidates nii kaasa Keila Korvpallikooli kasvamisele siinse kogukonna suurimaks 
spordikooliks. Keila Korvpallikoolis omandab täna huviharidust 300 last ja noort 
Keilas, Sauel ja Vasalemmas. Kuigi Keila Korvpallikool ja Harju Elekter tegutsevad 
eri valdkondades, ühendab meid sarnaste väärtuste hindamine: pühendumine ja 
uute eesmärkide poole püüdlemine.”

Kodukanti väärtustades
Läbi aegade on Harju Elekter teinud tihedat koostööd kohaliku omavalitsusega. 
Ühena peasponsoritest toetatakse juba traditsiooniks kujunenud kuumaõhupalli 
rahvusvahelise võistlus-show Keila etappi ja igakevadisi Keila linna päevade 
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üritusi. Firma toetusest ja igakülgsest abist saavad lisaks mitmele kohalikule 
spordi klubile osa Keila Tervisekeskus ning Keila üldhariduskoolid.

Keila linnapea Enno Fels tunnustab, et Harju Elekter osaleb aktiivselt Keila 
linna tegemistes, toetades linna spordibaase ja siin toimuvaid üritusi. Linnapea 
nimetab eriti oluliseks ettevõtte koostööd Keila kooliga, aitamaks kaasa laste 
töökasvatusele ja õpilaste sulandumisele tööellu. Tema sõnul käivad praegugi 
läbirääkimised vastava projekti üle.

“Sponsorlus turunduse mõttes on meie alal küsitava väärtusega,” möönab 
AS-i Harju Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe. “Keegi ei osta ju ühtegi 
alajaama rohkem seepärast, et me kedagi spondeerime. See on meile rohkem 
nagu sotsiaalne vastutus – see on tähtis. See on tähtis ka meie töötajatele. Kui 
firmal läheb hästi, siis ta jagab seda nii oma töötajatega kui ka ühiskonnaga.”

Keila linnapea  
Enno Fels:
AS Harju Elekter on inno-
vaatiline, rahvusvaheliselt 
tugev ettevõte. Annab 
tööd paljudele Keila piir-
konna elanikele ja lisab 
linnale tublisti positiivset 
mainet. Meie omavahe-
line koostöö on igati hea. 
Aitäh selle eest!

Õnnitlen kõiki AS-i 
Harju Elekter töötajaid, 
soovin edasiseks edu!

Aado Salumäe (vasakul) 
veab Harju Elektri toel 
Keila Mudellennuklubi.
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AS Harju Elekter oli Eesti ettevõtetest esimeste hulgas, mis läks börsile, ning see 
on olnud nõukogu esimehe Endel Palla sõnul firma üks edu pante. Oma aktsiate 
noteerimisega börsil muutus omandus likviidseks, sai võimalikuks kaasata akt-
siate emiteerimise teel lisakapitali ning suurenes ettevõtte usaldusväärsus sise- ja 
välisturul.

PKC Groupi nõukogu liikmena oli Endel Pallal juba kogemus PKC Groupi 
Soome börsile viimisega: “Meile on toonud kasu tuntuse suurenemine, abso-
luutselt selge pildi loomine firmast, samuti maksab börsil oleku fakt väga palju 
välismaal ja välissuhetes. Firmade ostmisel vaadatakse kohe, kellega on tegemist 
– kui oled börsiettevõte, siis sinuga räägitakse nagu normaalse ettevõttega. Ja 
kasvõi selline reklaam, et firma nimi on iga päev börsi tabelis üleval ja näha. Börsil 
olemine kohustab firmat aus olema ja see mõjub hästi.”

Harju Elekter oli alates aktsiaseltsi loomisest 1993. aastal olnud 100% Harju 
KEK-i tütarettevõte, kuid börsile viimiseks oli vaja aktsiaid juurde emiteerida. KEK 
jättis endale 30% aktsiatest, ülejäänud müüdi avalikul enampakkumisel.

1997 
Harju Elekter kantakse  
aktsiabörsi lisanimekirja.

AKTSIASELTSINA BÖRSIL
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1968–1991 

Tuhat rubla
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1997. aasta 30. septembril kanti Harju Elektri aktsiad Tallinna börsi 
lisanimekirja. Põhinimekirja ei võimaldanud firma turuväärtus esialgu 
pääseda. Aktsiaturg oli Eestis tol ajal veel suhteliselt noor ja huvi 
aktsiate omandamise vastu leige. Huvi hakkas aga kiiresti kasvama 
ning Harju Elektri aktsiate noteeritud väärtus tõusis. Investorsuhteid 
ja kommunikatsiooni palgati korraldama Moonika Vetevool.

Kogu aktsiakapitali väärtus börsile minnes oli 18 miljonit Eesti 
krooni, millest ühe aktsia väärtus moodustas 10 Eesti krooni. 
2000. aasta fondiemissiooniga senine aktsiakapital kolmekordis-
tati. Esimest korda firma ajaloos väljastati töötajate motiveerimiseks 

200 000 optsiooni. Peaaegu kolmekordne ülemärkimine näitas töötajate lojaalsust 
ning usku ettevõtte arengusse ja aktsiahinna tõusu. 2003. aastast on ettevõte 
börsi põhinimekirjas. Seisuga 31.12.2017 oli AS-i Harju Elekter aktsiakapital  
11,18 miljonit eurot, koosnedes 17,74 miljonist lihtaktsiast.

Paremuselt kolmas börsifirma
2015. aasta lõpus tehtud Äripäeva kokku-
võtte põhjal oli Harju Elekter paremuselt 
kolmas (Tallinna Kaubamaja ja Tallinna 
Vesi järel) börsifirma läbi aegade, andes 
aktsionäride rahapaigutusele alates  
1997. aastast keskmiseks tootlikkuseks  
10% aastas.

Aktsiatäht 1990. aastatel.
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20 börsiaasta jooksul on kontsern enam kui 10-kordistanud ärikasumi ja käibe 
ning firma turuhind ja aktsia väärtus on suurenenud üle kolme korra. “Kiirelt muu-
tuvas majanduskeskkonnas on saanud aktsia hinnaliikumisest ehk olulisemakski 
asjaolu, et tegemist on dividendiaktsiaga,” märgib Endel Palla. “AS Harju Elekter 
on igal aastal kogu oma börsil noteeritud aja jooksul maksnud aktsionäridele 
dividende ning stabiilselt suur aktsionäride hulk näitab, et firma usaldusväärsust 
ja kindlat dividendipoliitikat osatakse hinnata.”

Andres Allikmäe sõnade kohaselt on Harju Elektril läinud börsil hästi: “Oleme 
olnud läbi ajaloo edukad, võimalik, et täna lihtsalt veidi suurema tähelepanu all 
võrreldes algusaegadega. Oleme börsil tugevalt esil ja aktsiatega tehakse aktiivselt 
tehinguid. Hind on igati tänase firmaväärtuse peegeldus, millega oleme rahul ning 
usume, et ka investorid on rahul.” 2018. aasta esimeses kvartalis oli ettevõttel 2700 
aktsionäri ning nüüdseks on see arv veelgi kasvanud. Umbes 80% aktsiaoman-
dusest kuulub Eesti aktsionäridele, ülejäänud on aadressi järgi väljaspool Eestit.

2000 
Töötajate motiveerimiseks 
väljastatakse 200 000 
optsiooni, senine aktsia-
kapital kolmekordistub 
fondiemissioonina.

2003 
Harju Elektri aktsiaga 
hakatakse kauplema börsi 
põhinimekirjas.

AS-i Harju Elekter 
aktsionäride üldkoosolek.
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Nasdaq Tallinna  
juhatuse esimees Kaarel Ots:
Harju Elektri juht Andres Allikmäe ütles kunagi ühe esinemise käigus, et 
kui nad 1990. aastatel otsisid innukalt võimalusi välisturgudele laiene-
miseks, peeti neid piiri taga – ja eriti Põhjamaades – ikkagi n-ö meesteks 
metsast. Kuid pärast seda, kui nad olid maininud, et tegu on börsil notee-
ritud ettevõttega, tõusis Harju Elektri renomee ja usaldusväärsus ka täiesti 
tundmatute välismaiste ettevõtete silmis hoobilt ning koostööpartnerite 
leidmine muutus hoomamatult lihtsamaks.

Nüüd oleme meie need, kes kasutavad Andrese jutustust peaaegu igal 
esinemisel, kus tutvustame Eesti ettevõtjatele börsi, et illustreerida, kuidas 
teisedki Eesti ettevõtted saavad haarata võimalusest kasvatada oma äri nii 
ambitsioonikalt, nagu Harju Elekter seda tegi ja üha hoogsamalt teeb.

Börsi juhina on raske ette kujutada midagi rõõmustavamat kui näha, 
kuidas pikaaegsed börsiettevõtted oma äri üha paremini teevad, kuidas nad 
väärtustavad oma töötajaid, kuidas nende juhid on end töötanud Eesti hin-
natuimate juhtide sekka ja kuidas neisse ettevõtetesse investeerinud inime-
sed saavad noppida oma investeeringutelt järjepidevalt kasumit. Vaielda-
matult on Harju Elekter üks selline ettevõte.
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RIIKIDE 
KAUPA

> 5%

83% • Eesti
11% • Luksemburg
  2% • USA
  2% • Rootsi
  1% • Leedu
  1% • Muud

KATEGOORIATE
LÕIKES

53% • Äriühingud
  pangad, fondid
47% • Eraisikud

31% • AS Harju KEK
11% • ING Luxembourg S.A.
  7% • Endel Palla
51% • Muud

Aktsionäride jagunemine 
31.12.2017 seisuga
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Aktsionäride jagunemine 
31.12.2017 seisuga

Aktsionäride jagunemine osaluse suuruse järgi

Osaluse suurus % Aktsionäride arv Osa üldarvust % Hääleõiguse %

Üle 10% 2 0,08 42,10

1,0–10,0% 8 0,32 22,15

0,1–1,0 % 66 2,68 18,82

alla 0,1% 2 392 96,92 16,93

Kokku 2 468 100,0 100,0



100
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AS Harju Elekter tegutseb praegu neljas riigis – Eestis, Soomes, Rootsis ja Leedus 
– 12 ettevõttena ning omab pisut osalust ka Lätis. Igas riigis töötavad kohalikud 
inimesed, sest kontserni juhtkond usub, et see on ärikultuuriliselt mõistlik. Küll aga 
on ajastu märk ja kontsernis kavandatavate muudatustega seoses paratamatu, 
et läbikäimine muutub edaspidi rahvusvahelisemaks.

“Oleme 50 aastat tegutsenud ja nüüd võtame ette järgmised 50,” räägib 
AS-i Harju Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe. “Harju Elekter on kogu 
aeg protsessis. Töötame toodete arendusega tulevikku vaadates ning proovime 
ennetada klientide ootusi ja soove. Suurem osa praegusest uuendustööst haakub 
uue mõtteviisi, struktuuri, juhtimismudeli ja brändingu rakendamisega. Soovime, 
et meie inseneri- ja müügiressurss oleksid riikideüleselt kasutatavad, mis nõuab 
korralikku pingutust. Ka tehnoloogilised investeeringud on olulisel kohal: kui ikka 
masin töötab kolm korda kiiremini, tuleb see soetada, kuna efektiivsus on kohe 
tuntav ka äris. Tahame kasvada veelgi tugevamaks ja kindlamaks. Teatud suuru-
ses ettevõttel tekib äriline turvalisus, ent suurte poiste liivakastis olles on võimalus 
tõusta veelgi paremale tasemele.”

HARJU ELEKTER  
JUUBELIAASTAL

VI



102

Kõige olulisem muudatus on kontserni kõigi firmade viimine ühise brändi alla. Ette-
võte näeb praegu vaeva, et infosüsteemid eri valdkondades ja eri riikides oleksid 
edaspidi ühtsed ning sünkroonis. Äritehnilise koostöö, IT, aga ka raporteerimise, 
konsolideerimise ja finantsarvestuse sünkroniseerimine on osutunud üllatavalt 
keeruliseks tegevuseks, mida vürtsitab ärikultuuride erinevus. Siiski töötatakse 
ühtsustamise nimel ning sellel on väga pragmaatiline põhjus: klient tahab, et tal 
oleks üks vaade firmale, millel nimeks Harju Elekter. Teine põhjus on, et nii suures 
koosluses peab äriühingute haldamine ja koordineerimine muutuma lihtsamaks.

Insenertehnilise tehnoloogiafirmana on Harju Elekter võtnud suuna digitali-
seerimisele-automatiseerimisele, mis kasvatab tootlikkust ja ilma milleta polegi 
võimalik mõnda detaili piisavalt täpselt valmistada. Teisalt jäävad ka uuel ajastul 
ikka inimesed tooteid koostama ja projekte juhtima – seega tuleb leida inimese ja 

AS-i Harju Elekter  
osalused äriühingutes.

AS Harju Elekter Elektrotehnika (100%), 
elektriseadmete tootja energiajaotus-, 
tööstus- ja ehitussektori tarbeks

AS Harju Elekter Teletehnika (100%), 
kliendikohaste lehtmetalltoodete ja 
-lahenduste valmistaja energeetika- ja 
elektrotehnikasektorile

Energo Veritas OÜ (80,5%), 
elektrimaterjalide ja -seadmete 
müügiorganisatsioon

Satmatic OY (100%), 
tööstusautomaatikaseadmete tootja 
Soomes Ulvilas ja Keraval

Finnkumu OY (100%), 
Soome juhtiv komplektalajaamade 
tootja Kurikkal

Telesilta OY (100%), 
laevaehituse elektritööde ettevõte  
Soomes Uusikaupunkis

Harju Elekter Kiinteistöt OY (100%), 
tööstusliku kinnisvara haldusfirma 
Soomes
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Skeleton Technologies Group OÜ 
(10% portfelliinvesteering), 
superkondensaatorite arendaja  
ja tootja

RIFAS UAB (100%), 
juhtimis- ja jaotuskeskusi ning  
tööstus automaatikaseadmeid  
tootev ettevõte Leedus  
Panevežyses

Harju Elekter AB (100%), 
müügiorganisatsioon Rootsis 
Stockholmis

SEBAB AB (100%), 
Rootsis Malmös asuv energia tootmi-
seks ja jaotuseks vajalike KP/MP lahen-
duste tootja infrastruktuuri-, ehitus- ja 
taastuvenergiasektorile

Grytek AB (100%), 
tehasevalmistuses tehniliste hoonete 
tootja Rootsis Grytgölis

automatiseerimise tasakaal. Inimene saab seejuures muuta oma tegevuse ja rolli 
viljakamaks ning kergemaks.

Harju Elektri juhtkond tõdeb, et firma arengu mõttes on laienemine mööda-
pääsmatu. “Oleme pidevalt otsimises, kuna teame, et ükski ärivaldkond pole 
lõputult vedaja ning peame uusi juurde vaatama,” selgitab Andres Allikmäe. “Kui 
üks valdkond tõmbub tagasi, tuleb leida uus väljund. Juba täna on näha, et tra-
ditsioonilise energia tootmisesse panustatakse tulevikus vähem ning see asendub 
rohelise taastuvenergiaga. Loomulikult jääb traditsiooniline osa alles, aga ei kasva 
nii jõudsalt nagu praegu. See sunnib mõtlema ja tegelikult ei takista meid tegevus-
valdkond ega geograafia. Mõni valdkond pole lihtsalt otstarbekas. Näiteks pole 
meil mõttekas hakata ise tootma komponente, mida oma töös kasutame, sest 
see on kallis ja töömahukas ning meil on head partnerid olemas.”

SIA Energokomplekss 
(14% portfelliinvesteering), 
kesk- ja madalpingeseadmete 
müügi organisatsioon Lätis Riias
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Mida võiksid tuua järgmised kümme aastat energeetikasektorile ja AS-ile Harju 
Elekter?

Elektriinsener, TTÜ külalisprofessor, AS-i Harju Elekter nõukogu liige  
Arvi Hamburg:
Tuleviku märksõnad on tarbimise ja tootmise juhtimine, taastuvenergia sead-
mete tootmine, infrastruktuuri automaatika juhtimine. Üks põhilisi suundi elektri 
jaotusvõrkudes saab olema nn tark võrk ehk smart grid. See tähendab, et järjest 
tuleb juurde mittejuhitavat tootmist. Teine pool on tarbimine, see võib samuti olla 
mittejuhitav. Nüüd peab olema balanss tootmise ja tarbimise vahel, ei tohi toota 
rohkem või vähem, kui tarbitakse. See on tulevikus üks põhiline valdkond ja ma 
arvan, et siin on Harju Elektril väga palju toimetamist. Alates automaatikast ja 
lõpetades sellega, et püüda ka midagi salvestada – tarbija juures on üks alajaam, 
mis sinna elektrit salvestab. Ma ei julge öelda, kas just esimene Skandinaavias, 
aga Harju Elektril on selline alajaam koos TTÜ teadlastega tehtud. Seal on akud 
sees, et öisel ajal see salvestab ja hommikul, kui hakkame jälle elektrit tarbima, 
võtame seda alajaamast, mitte tootmisest. See eeldab automaatikapoole arengut, 
aga selleks on vaja ka juhtimiskilpe, seina peale rohkem kappe.

VAADE TULEVIKKU

VII
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Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna dekaan Arvo Oorn:
Harju Elektriga seotud aladel võiks lähiaastate globaalsed trendid võtta kokku 
terminitega digitaliseerimine ja energiatõhusus. Elektri tarkvõrgud ja taastuv-
energeetika lai kasutus, arukad hooned ja nutikas taristu, Industry 4.0 kontsept-
sioon jpt – kõik see on juba praegu reaalsus, kuid edukaks tegutsemiseks peab 
nüüd liitma erinevad teadmised, mis seni on olnud erinevate erialade inseneride 
pädevuses. Lähimas tulevikus on oodata, et tööandjatel Eestis on vaja insenere, 
kes teavad nii tugevvoolust kui ka elektroonikast, automaatjuhtimisest ja mehha-
troonikast, digitaalsest tootmisest ja tootmistehnikast, tugevalt IT-valdkonnaga 
läbipõimunult.

AS-i Harju Elekter juhatus 2018. aastal.

Andres Allikmäe (07.02.1957)
Juhatuse esimees

Tiit Atso (11.12.1982)
Juhatuse liige

Aron Kuhi-Thalfeldt (05.09.1981)
Juhatuse liige
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Inseneride kohanemisvõime ei saa tulla vaid “reaalsest elust”, vaid peame nad 
ette valmistama erinevate metoodikate valdamiseks. Inseneri edu toob problee-
mile lähenemise oskus, teatud tegevuste läbinägemine probleemide lahendamisel 
ja kriitikameel. Kuigi inseneri tänasel töölaual võib suurepärane tarkvaralahendus 
anda vastuseid ülikoolitarkusest lihtsamini, peame ülikooli rollis ikkagi rääkima, mis 
peitub erinevate lahendusmeetodite ja lähenemiste taga. Ettevõtete ja ülikoolide 
koostöö peab edaspidi kindlasti süvenema, kusjuures ülikool saaks omalt poolt 
anda esmaseid oskusi ja teadmisi, mida ettevõtluses on võimalik universaalselt 
rakendada, nt programmeerimine, mõõte- ja tehnoloogiaseadmete kasutusoskus, 
standardiseerimine ja kvaliteedikontroll ning teadmised töökindluse kohta.

Satmatic OY nõukogu esimees Simo Puustelli:
Harju Elekter on tulevikus jõuliselt kasvav elektritööstusettevõte, mille baas on 
Põhja-Euroopas. Kontsern areneb lisaks traditsioonilisele elektrotehnikale auto-
maatika ja robootika valdkonnas. Võib-olla on edu nurgakiviks just programmee-
ritavad süsteemid koos moodsa tehnoloogiaga. Harju Elekter on tulevikus uute 
tehnoloogiate rajaja ja rakendaja nii energia- kui ka tööstussektoris. Säravate 
isiksuste toel edukas ettevõte.

AS-i Harju Elekter nõukogu esimees Endel Palla:
Eestis on tohutu kogus mahajäetud põldusid ja paepealseid, kuhu oleks palju 
mõttekam panna päiksepaneelid, kui kasvatada vilja, mis võib ikalduda. Nende 
paneelide hind igal aastal kukub, praegu on tasuvusaeg umbes kümme aastat. 
Ja kusagil pole kindlust, et elektri hind veel ei tõuse. Päikesepaneelidega saab 
järjest rohkem võita, sest need muutuvad aina efektiivsemaks ja odavamaks. Ise 
oleme juba umbes viis aastat neid kontserni tehaste katustele paigutanud, kokku 
üle 300 kW. Mul on kodus ka 20 kW. Eestis on küll päikese intensiivsus väiksem, 
aga päev on pikem ja aasta keskmine tootlikkus on sama mis Saksamaal. Üks 
iseloomulik omadus on, et madalal temperatuuril päikesepatarei toodab rohkem.

Tuuleenergia on teine asi, aga mulle isiklikult tuul ei meeldi. Tuulegeneraatorid 
ei ole kuigi nägusad, saastavad looduse pilti, tekitavad müra. Neil on üks miinus 
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veel – toodavad elektrit vaid siis, kui on tuul. Päike on mõistlikum ega kahjusta 
kedagi. Veel üks nüanss: päikesepaneelid toimivad päeval, kui tööstus vajab 
energiat, aga tuulik töötab ka öösel, kui elektrit vaja ei ole. Normaalse hinnaga 
salvestusseadmed aga praegu puuduvad. Harju Elekter on alati olnud ja püüab 
ka tulevikus olla innovaatiliste energeetikalahenduste juurutaja.

AS-i Harju Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe:
Unistamine on täiesti tasuta, seda võib alati teha. Uhke tunne on, kui unistused 
lõpuks ka teostada. Veel parem, kui need unistused on täidetud meeskonna 
ühise jõupingutuse tulemusena. Äris peavad unistused mingil hetkel muutuma 

Endel Palla (19.06.1941)
AS-i Harju Elekter arendusdirektor
Nõukogu esimees

Arvi Hamburg (19.12.1948)
TTÜ Kuratooriumi liige, külalisprofessor
Nõukogu liige

Aare Kirsme (8.11.1975)
AS-i Harju KEK nõukogu liige
Nõukogu liige

AS-i Harju Elekter nõukogu 2018. aastal.
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praktikaks ja rakenduseks ning siis nõuavad need raha, ressursse ja otsuseid. 
Sel hetkel muutuvad unistused nähtavaks.

Insenertehnilised lahendused elektri alal on üsna konservatiivsed. Niikaua kui 
me energiat fi iberoptiliste kaablite või õhu kaudu ei suuda suurtes kogustes üle 
kanda, ei ole olulisi asju muutumas. Küll aga muutub juhtimine ja siin ütleb oma 
sõna IT-maailm. Me oleme kindlasti üks neist, kes suudab suures võrgustumises 
oma rolli mängida. Energia juhtimine, kogumine, muundamine, väikesed targad 
võrgud. Tulemas on hästi targad lahendused, inimesed hakkavad otstarbekamalt 
energiat kasutama. Me tahaksime selle energiajuhtimise ja automaatikaga kaasas 
olla. Tööstusautomaatika lahendused, võib-olla merelaevandus. Energiat on vaja 

Aare Kirsme (8.11.1975)
AS-i Harju KEK nõukogu liige
Nõukogu liige

Triinu Tombak (7.01.1971)
fi nantskonsultant
Nõukogu liige

Andres Toome (9.01.1972)
fi nantskonsultant
Nõukogu liige
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juhtida kohtades, kus varem ehk mitte. Unistuste väljakutse Harju Elektrile on, kui 
suudaksime energia ja protsesside juhtimisele lisada ise toodetud energiat. Või 
siis olla kaasas väga suurte ja oluliste projektidega. Suuremategagi kui me täna 
seotud oleme. Sellistega, mis oleksid äriliselt kasulikud, aga annaksid inimkonnale 
ka midagi juurde. Näiteks panna sadamates kraanad sõitma hästi keskkonna-
sõbralikult ja laevad sõitma akudega.

Kindlasti näeme me veel mitmeks aastaks investeeringuid energiavõrkudesse 
– pisut vähem Eestis, samas mahus Lätis ja Leedus, aga väga tugevalt Soomes ja 
Rootsis, millele sekundeerivad Taani ja Norra. Tõenäoliselt oleme taastuva rohelise 
energia valdkonnas kas omaalgatuslikult või koostöös kliendiga välja töötanud 
homse päeva lahendusi. Oleme 10 aasta pärast veelgi noorenenud, oleme siia 
meelitanud palju häid kolleege, kes toovad oma lahendusi. Kindlasti oleme geo-
graafiliselt arenenud ning tegelnud ärivaldkondade laiendamisega. Kindlasti oleme 
suurem börsiettevõte kui praegu. Ent ilmselt püsime ikkagi oma kingades, olles 
endiselt jätkusuutlikke tehnilisi lahendusi pakkuv tehnoloogiaettevõte.

Teisalt on väga raske ennustada, mida toob nutiajastu kolme või viie aasta 
pärast. Kas toimuvad murrangulised muudatused energiaülekannetes? Siiski 
julgen arvata, et endiselt kehtivad praegu teada-tuntud füüsikaseadused ja vaid 
valguskaableid pidi energiat juhtida on siiski veel võimatu. Jõud liigub ikka vaske 
ja alumiiniumit mööda. Küll aga muutub 10 aasta jooksul revolutsiooniliselt salves-
tustehnoloogia ehk akud. Seda on väga vaja, tulevikuenergia kasutamine peab 
muutuma efektiivsemaks. Energia tarbimine tõenäoliselt mitmekordistub, aga kui 
pole elektrit, pole ka nutti. Kuidas me energiat aga 50 aasta pärast liigutame, ei 
tea. Footon ju sisaldab tohutult energiat, võib-olla saadetaksegi energia valgus-
tompudena ja sul on teises maailma otsas akud täis.
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