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Põhjamaade turule
Põhjamaadesse betoontooteid ja Eesti betoonehitajate oskusi eksportivad ettevõtete  
juhid kinnitavad, et see turg nõuab sissesöömist, tarka planeerimist ning ka aega.
lAuri leet
Vabakutseline ajakirjanik
ehitaja@presshouse.ee

12 ehitaja

eksport



Eestis on terve hulk nii 
 betoonelementide toot-
mise kui ka betoonehitu-
sega tegelevaid ettevõt-

teid, kes on oma toodete-teenuste 
ekspordivõimalusi otsides jõud-
nud Põhjamaade turule. Soome 
on paljudele ettevõtetele tuttav 
olnud juba pikemat aega, järjest 
enam kerkivad sihtkohana esile 
ka Rootsi ja Norra.

Suurele ja maksujõulisele tu-
rule müümine pole aga sugugi 
lihtne ülesanne: Põhjamaadesse 
sisenemine nõuab Eesti ettevõtetelt 
hoolikat planeerimist, lisanduvad 
transpordikulud ning vajadus seal-
se ärikultuuriga harjuda. Samas on 
lootus läbilöömise korral pikaajalis-
teks tellimusteks ja stabiilseks raha-
vooks. Kuigi teemat ette valmista-
des selgus, et kahjuks pole mitmed 
Eesti ettevõtted oma tegemistest sel 
suunal nõus avalikult rääkima, õn-
nestus mõned avatumad ja selge-
sõnalisemad õnneks siiski leida.

uuel aastal jõudsamalt 
Põhjamaadesse
Eelmisel sügisel tekkis ASi Tartu 
Maja Betoontooted jagunemise 
tõttu kontsern AS TMB, millel on 
kolm tütarfirmat: Lätis Salaspilsis 
asuv betoonelemente tootev SIA 
TMB Elements, Tartumaal Vahi 
alevikus asuv betoonisegude tootja 
OÜ TM Betoon ning Eesti elemen-
ditootja OÜ TMB Element. OÜ 
TMB Element juhatuse liige Taavi 
Vesper märgib, et firma Tartu te-
hase pluss on see, et suure tehasena 
suudetakse toota peaaegu kõiki ehi-
tuskonstruktsioonides kasutatavaid 
monteeritavaid raudbetoonelemen-
te: õõnespaneele, karkassielemente, 
seinapaneele, eelpingetooteid, trep-
pe jne.

“Eelmisel aastal oli seis Eestis 
päris hea, siis müüsime veel kuni 
50% oma toodangust koduturul. 
2014. aastal on oodata, et Eesti 
turuosa väheneb oluliselt, suurte 
objektide ehitused lükkuvad aasta 
lõppu või järgmise aasta algusesse. 
See on ka üks põhjus, miks sihime 
jõudsamalt Skandinaavia turule – 
Norrasse, Rootsi ja plaanime taas-
siseneda Soome,” sõnastab Vesper.

kliendid on tootja  
ise üles leidnud
Üle 20aastase kogemusega betoon- 
ja betoonvalmistoodete tootmise 
ettevõte AS Talot müügijuhi Priit 
Tiru sõnul on ettevõte viimastel 
aastatel sõlminud lepinguid Soo-
me ja Rootsi ehitusfirmadega. Pea-
asjalikult on need olnud Helsingis 

Põhjamaadesse 
sisenemine nõuab 
Eesti ettevõtetelt 

hoolikat planeerimist, lisanduvad 
transpordikulud ning vajadus 
sealse ärikultuuriga harjuda.

eesti elemenditootja 
oü tmb element
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Eksport on kasvamas
eesti ettevõtete tsemendist, armeeritud 
ja armeerimata betoonist või tehiskivist 
toodete eksport põhjamaadesse, eurodes
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Taavi Vesperi sõnul on OÜ 
TMB Element Norra turule müü-
nud juba kolm aastat, ent rõhu-
tab, et sinna on raske pääseda. 
“Kõrvalt võib ju olla lihtne rääki-
da, et siseneme turule, aga konk-
reetselt sinna objektide saamine 
nõuab eeltööd ja  turule sissesöö-
mist. Sealne mentaliteet on teist-
sugune.”

Norrasse müümisel lisandub 
oluline aspekt – seal ei müüda 
Vesperi sõnul objekte osade kau-
pa, vaid soovitakse, et üks pakku-
ja teeks pakkumise terve objekti 
kogu materjali tarnele. “Tegelikult 
me olemegi nende objektidega, mis 
seal töös on, pannud teiste Eesti et-
tevõtetega koos kokku kompleks-
lahendusi, pakume betooni, mon-
taaži, oleme leidnud ka Eesti firma, 
kes teeb puiduosi.”

Selle kaudu pakub OÜ TMB 
Element tööd ka teistele Eesti et-
tevõtetele, praegu tehakse Vesperi 
sõnul firma müügiosakonnas oma 
tellimuste kättesaamiseks ka väi-
kest lisatööd. “Võib-olla edaspidi 
läheb meil selles mõttes lihtsa-
maks, et hiljem hakkavad norra-
kad ehk otse meie Eesti partnerite-
ga suhtlema. Praegu otsime Eesti 
partnereid, keda saab usaldada, 
kes paneksid kokku ausaid hin-
napakkumisi ja mängiksid lah-
tiste kaartidega.” Mehe sõnul on 
hinnatase osalt probleem, sest kui 
kuuldakse, et küsimus on müügist 
Norrasse, tõstetakse hind liiga 
kõrgele ja nii võib objekte kaotada. 
“Tegelikkuses pole nii, et Norras 
makstakse igat hinda, mida küsid. 
Eesti praegune hinnatase pole su-
gugi nii odav.”

hea taust ja  
korras paberid
Et Põhjamaade turule sissesöömist 
alustada, peavad ettevõtte too-
dangul olema kõik vajalikud ser-
tifikaadid, need peavad vastama 
standarditele ja tehnilistele spetsi-
fikatsioonidele.

Loomulikult on Põhjamaadesse 
müües tähtis ka ettevõtte taust ning 
hea renomee. Juhtunud vigu tuleb 
tunnistada ja need kiirelt paran-
dada, nii hoitakse häid suhteid ja 
kindlustatakse tuleviku tellimusi. 
Usaldusväärsus saavutatakse pike-
maajalise koostöö ning lubadustest 
kinnipidamisega. Samuti on täht-
sad tarneajad ja -kindlus.

Pikaajalise koostöö kaudu tek-
kinud usalduse tähtsust rõhutab 
ka ASi Talot müügijuht Priit Tiru. 
“Põhjamaade klientide puhul loeb 
eelkõige hind ja usaldusväärsus. 
Hind peab võrreldes kohalike tar-
nijatega olema piisavalt soodne, et 
kaaluda üles asjaajamisest (keele-, 
maksetingimuste jms erinevused) 
tulenevad lisakulud ja ebamugavu-
sed,” märgib Tiru.

Rootsi turule on ASi TMB 

tee Põhjamaadesse:  
suurim ehitusmess nordbygg

OÜ TMB Element kavatseb käesoleval aastal 
osaleda Põhjamaade suurimal ehitusmessil 
“Nordbygg 2014”. “Varem me seal käinud pole. 
Seal osalemise eesmärk on ikka Rootsis ja Norras 
paremini jalga maha saada. See kohalolek ja enda 
näitamine on juba oluline, lisaks muidugi uute 
tellijate leidmine.”

Taavi Vesperi sõnul minnakse sinna koos 
oma koostööpartnerite, projekteerijate ja 
montaažifirmadega, et rõhutada veelgi enam seda, 
et ollakse komplekssete lahenduste pakkuja.

ja Stockholmis või nende vahetus 
läheduses. On tarnitud elemente 
nii ühiskondlike hoonete kui ka 
korterelamute ehitustele.

Priit Tiru: “Neid objekte Põhja-
maades pole olnud küll palju, ent 
mõned siiski. Me pole tegelenud 
tellimuste otsimisega nendesse rii-
kidesse süsteemselt, vaid sealsed 
kliendid on meid ise üles leidnud 
ning meie hinnad ja tingimused on 
neile sel juhul sobinud.”

omavaheline koostöö  
on abiks
Põhjamaadesse eksportivate ette-
võtete juhid kinnitavad, et see turg 
nõuab sissesöömist, tarka planee-
rimist ning aega. Priit Tiru ASist 
Talot sõnastab selle järgnevalt: 
“Põhjamaade tellijaid iseloomus-
tab pikem planeerimisprotsess, mis 
võimaldab välja töötada optimaal-
seid lahendusi ning leida soodsa-
maid tarnekanaleid.”

Asi talot betoonitsehh
FOTO: MEELI KÜTTIM
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 kontsernist müüdud eelkõige tü-
tarfirma Läti tehase toodangut. 
Rootsi on Taavi Vesperi sõnul Läti 
tehasest müüdud koguni 90...95% 
toodangust, seda on kindlatele tel-
lijatele juba aastaid tehtud. “Nende 
kõrvalt oleme ka Eestis viimased 
kaks aastat Rootsi turule sisene-
nud, nende kaudu saime ka Rootsi 
tellijatega otsekontakte, kes võta-
vad meie käest otsepakkumisi.”

Ka TMB kontserni Eesti too-
dangust tarnitakse juba praegu 
Rootsi üsna suur osa. “Meie too-
dangust läheb Rootsi praegu umbes 
60%. Ka sinna pakume koostöös 
partneritega kompleksteenust: pro-
jekteerimist, tooteid ja montaaži. 

Ainult elemente müüa on keeruline, 
midagi on juurde vaja.”

Rootsist rääkides tuleb Taavi 
Vesperiga jutuks ka välisturgu-
de ebakindlus ning määramatus. 
“Praegu Rootsis hinnad tõusevad ja 
ehitustegevus on aktiivne, ent mis 
seal aasta-kahe pärast toimub, on 
väga keeruline hinnata. Spekulat-
sioone on kõvasti, räägitakse muu 
hulgas ülekuumenemisest ja mulli 
lõhkemisest.”

soome turg on tuttavam
Soomega on OÜ TMB Element ol-
nud aktiivselt seotud juba enam kui 
viis aastat endiste omanike ehitus-
firma AS YIT Ehitus kaudu. Aasta-
tel 2009 ja 2010 müüdi toodangut 
ehitusettevõtete YIT ja Skanska 
Soome kaudu päris palju, ent mõni 
aasta hiljem jäi ettevõtte Soome-
suunaline tegevus Taavi Vesperi sõ-
nul soiku. “Eelmisel aastal, kui meil 
läks veel Eesti turul hästi, ei jõutud 
Soome väga palju müüa, ent seda 
on nüüd kindlasti plaanis muuta.”

Ta räägib, et kuigi Soomes hin-
nad eelmisel aastal 10...15% kuk-
kusid ja sealne turg oli suhtelises 

madalseisus, on neil plaanis Soo-
me turuga juba märksa jõulisemalt 
taas tegelema asuda. “Praegu oligi 
viimane hetk, meie Soome part-
neritel oli ootusi, ent paariaastase 
peaaegu olematu koostöö ajal hak-
kasid nad meid juba potentsiaalse-
te koostööpartnerite nimekirjast 
maha tõmbama.”

Soome hinnatase on võrreldes 
Rootsi ja Norraga madalam, ent 
plussiks on ikkagi varasem koos-
töö ja läheduse tõttu ka väiksemad 
transpordikulud. Peale Põhjamaa-
de on TMB Element OÜ jaoks olu-
line ka Venemaa turg, kus kehtivad 
jällegi teistsugused põhimõtted.

transporditeenus pole 
piisavalt arenenud
Loomulikult on Põhjamaade turu-
le müües probleeme veelgi. Hästi 
tuleb läbi mõelda näiteks transpor-
diküsimus, mida mainib ka Priit 
Tiru: “Suurimaks ja peamiseks ta-
kistuseks Põhjamaade ekspordil on 
transpordikulutused, mis ülemere-
veoste puhul on märkimisväärsed,” 
vastab ta lühidalt, kui küsida pea-
miste takistuste kohta.

Soome hinnatase on võrreldes 
Rootsi ja Norraga madalam, 

ent plussiks on varasem 
koostöö ja läheduse tõttu ka 
väiksemad transpordikulud. 

Venemaa turul kehtivad jällegi 
teistsugused põhimõtted.
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Ka siin tuleb välja ühispak-
kumiste ja koostöö eelis. Taavi 
Vesper: “Suuremate ühistellimuste 
puhul võtame ühe laeva ja viime 
kogu selle materjali korraga koha-
le, mis kokkuvõttes aitab võrrel-
des rekkavedudega olulisel määral 
transpordikuludelt kokku hoida.”

Taavi Vesper räägib, et Eestis on 
betoontoodete transpordi osas kon-
kurents väike. “Neid ettevõtteid, kes 
tegelevad betoontoodete transpor-
diga, on vähe ja seal on hinnad ae-
tud liiga üles.” Betoontoodete trans-
pordiks kasutatakse tema sõnul 
spetsiaalseid veokeid, mida paljudel 
transpordiga tegelevatel ettevõtetel 
pole. “Kuna meie sihturud on Skan-
dinaavias, tuleb tõsiselt kaaluda, kas 
oleks võimalik ise hankida vajalikud 
betooniveokärud.” 

MAAKOLLEKTORITE PAIGALDUS

• 2.5, 5 ja 8 t kummiroomikutega ekskavaatorid
• 13 ja 21 t metallroomikutega ekskavaatorid
• Bobcat- ja laadur-ekskavaatorid
• pakume ka erinevaid lisaseadmeid: 

hüdrovasarad, kihvad, haarats
planeerimiskopad 

Astrum Ehitus OÜ • Vaida, Hoidla tee 9
tel 50 34 935 • astrumehitus@gmail.com

Kogemused aastast 2001
Ü

Kogemused aastast 200

Kummijuku tööd
Treileriveod

Kaeve- ja planeerimistööd
Tee-ehitustööd

Vee- ja kanalisatsioonitrassi tööd

Astrum Ehitus OÜ pakub oma klientidele laias valikus 
teenuseid. Selleks omame kaasaegseid töövahendeid 

ning kasutame kogemustega tööjõudu ja tehnikat.

eksport

Protektsionismi  
me praegu ei tunneta
VAido leosK
ASi E-Betoonelement juhatuse esimees, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees 2012–2014

aS E-Betoonelement kuulub rahvus-
vahelisse kontserni Consolis. Conso-

lisel on kõikides põhjamaades oma ette-
võte olemas. EBE (E-Betoonelement) teeb 
ekspordil koostööd kohalike ettevõtetega. 
Enamasti me ise müügiga kohalikul turul 
ei tegele. Ekspordiseis EBEle on soodne. 
Meie toodetele on pidev nõudlus, sest meie 
kvaliteeditase on hea, eriti betoonpindadel.

Ekspordime põhiliselt seinaelemente, 
kuid ka muid keerukamaid elemente. Ise 
näeme, et eksport on siiski lisa kohalikule 
põhiturule. Samuti tuleb arvestada pideva 
keskkonnatasude tõusuga Eestis, mis küll 
tasapisi, aga pidevalt meie konkurentsivõi-
met ekspordil vähendab. Järgmisel aastal 
on oodata laevapiletite hinnatõusu kütu-

senõuete karmistumise tõttu. See ei anna 
pikemaajalist kindlust ainult ekspordile 
keskenduda. Ekspordi sihtriik on meil seni 
olnud Soome, vähem ka Venemaa. Vene 
rubla odavnemine praegu Venemaa-suu-
nalist eksporti ei toeta.

Põhjamaade turul läbi löömine oli al-
guses päris keeruline. Maapõhised nõud-
mised materjalidele ning usaldamatus kva-
liteedi vastu oli tõsine. See oli aastal 2009, 
kui me olime sunnitud oma vast alustatud 
ekspordi ajutiselt peatama, kuna meie 
tehased polnud Soome nõuete kohaselt 
sertifitseeritud. Praegu täidame me kõiki 
Soome turu nõudmisi ja probleeme ei ole. 
Mingit tugevat protektsionismi me praegu 
küll ei tunneta.” 


