
 
 

 

EESTI PUITMAJALIIT ja EESTI PUITMAJAKLASTER 

KÕRGKOOLIDE LÕPUTÖÖ PREEMIA 2021 

Eesti puitmajaklaster koostöös Eesti Puitmajaliiduga (EPML) kuulutab seitsmendat korda välja tehases 

valmistatud monteeritavate puitmajade (edaspidi tehasemaja) valdkonna parima lõputöö konkursi. 

Preemiafondi suurus on 2000 eurot, mis jaguneb kolmeks auhinnaks väärtusega 1000, 500 ja 250 eurot. 

Preemiafondist 250 eurot jaguneb parima lõputöö juhendajate vahel.  

Preemia väljaandmise eesmärgid: 

• Edendada tehasemajade tootmist toetavat teadus- ja arendustegevust; 

• Motiveerida üliõpilasi koostama tehasemaja-sektori arengut toetavaid teadustöid; 

• Tunnustada parimaid tehasemaja valdkonna arengusse panustavate teadustööde autoreid; 

• Edendada puitmajaklastri ning kõrgkoolide vahelist koostööd. 

 

Nõuded lõputöödele: 

• Preemiale võivad kandideerida kõikide Eesti kõrgkoolide tudengid, kelle bakalaureuse-, magistri-, 

või rakenduskõrgharidusõppe lõputöö eesmärk on mõne aktuaalse tehasemaja tootmise, 

arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna probleemi lahendamine; või kelle töö annab 

olulist lisandväärtust Eesti puitmajatootmise sektorile; 

• Esitatud töö peab olema kaitstud vähemalt hindele „Väga hea“, “B” või „4“ ning mitte varem kui 

aasta enne konkursile esitamist; 

• Diplomitöö keel: eesti või inglise. 

Lõputööde esitamine: 

 

• Tööd esitatakse EPMLi moodustatud hindamiskomisjonile. Komisjonil on õigus erandkorras jätta 

preemiad välja andmata; 

• Kandideerimiseks esitavad tudengid taotluse EPMLi komisjonile. Esitada tuleb järgmised 

dokumendid:  

1) vabas vormis kandideerimise avaldus;  

2) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia ning kontaktandmed; 

3) lõputöö koopia; 

4) juhendaja soovitus ning kontaktandmed; 

5) retsensentide hinnangud. 

• Vajalikud dokumendid tuleb esitada hiljemalt 11.07.2021 digiallkirjastatult e-posti aadressile 

info@puitmajaliit.ee.  
 

 

 

mailto:info@puitmajaliit.ee


 
 

 

Hindamine: 

• Komisjon hindab preemiate jagamisel eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga;   

uurimusvaldkonna uudsust; teema mõjukust; rakenduslikkust; diplomitöö panust puitehituse 

sektori arengule kaasaaitamisel; 

• Komisjoni kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud; 

• Otsused preemiate määramiseks võetakse komisjoni poolt vastu lihthäälteenamusega; 

• Komisjonil on õigus tööd edastada hindamiseks ja muudel eesmärkidel EPMLi ja Eesti 

puitmajaklastri liikmetele. 

 

Preemiate üleandmine: 

 

• Preemiad antakse üle Eesti puitmajasõprade suvekonverentsil. Üliõpilasel on suvekonverentsil 

võimalus esineda oma lõputööd tutvustava ettekandega; 

• Konkursi korraldajal on võimalik esitada endapoolseid eripreemiaid, äramärkimisi ning 

ettepanekuid edasiseks koostööks; 

• Preemia makstakse välja ühekordselt preemia saaja poolt EPMLile teatatud pangaarvele; 

• Preemiate jagamisega tekkivad võimalikud probleemid lahendab EPMLi juhatus; 

• Preemia statuudi muutmise õigus kuulub EPMLle. 

 

Eelnevate lõputöö preemia konkursside tulemused ja tööd on leitavad aadressilt: 

http://puitmajaliit.ee/teadustoo-konkurss  

 

 

Eesti Puitmajaliit ja Eesti puitmajaklaster 

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 20. mail 1999.a. Käesoleval hetkel kuulub liitu 58 ettevõtet.  

 

Eesti puitmajaklastri katusorganisatsiooniks ja eestvedajaks on Eesti Puitmajaliit ning klastrisse kuulub käesoleval ajahetkel 

kokku 29 partnerit, kellest 20 on puitmajatootmisega tegelevad ettevõtjad. Konsortsiumisse kuuluvad veel sektori arengusse 

panustavad sidusettevõtted, teadus- ja haridusasutused ning tugiorganisatsioonid. 

 

Eesti puitmajade ekspordiklaster loodi eesmärgiga parandada klastris osalevate ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, 

suurendada lisandväärtust ning ekspordikäivet. Eesmärkide saavutamise vahendiks on rahvusvaheline koostöö ettevõtete, 

teadus-, arendus- ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, tootearenduse ning kompetentside arendamise valdkonnas. Eesti 

puitmajasektori müügitulu ulatub ligikaudu 450 miljoni euroni, sealjuures moodustab Eesti Puitmajaliidu liikmete müügitulu 

ja töötajate arv ligi 75% kogu sektori vastavatest näitajatest. Puitmajatootjaid on Eestis kokku ca 140, ühistegevusteks on 

liitunud nendest suuremad ja mõjukamad. 

 

Eesti puitmajaklastrit toetab Euroopa Regionaalarengu Fond 

läbi EASi klastrite arendamise meetme. 

Eesti puitmajaklaster  

mob: +372 5860 9970  

e-post: lauri@puitmajaliit.ee 
www.puitmajaliit.ee 
www.woodhouse.ee    www.estonia.ee   
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