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SISSEJUHATUS 

 

AS Valmeco on erakapitalil tegutsev väikeettevõte aastast 1991, mis asub Jõgeva linnas ja 

tegeleb puitmajade tootmisega. Ettevõtte jätkusuutlikus on väga oluline, sest sellises 

väikses, viie tuhande elanikuga linnas nagu Jõgeva, pakub AS Valmeco tööd umbes 80 

inimesele. Seega on ettevõte üks suurimaid tööandjaid selles piirkonnas. Kuna Eesti turg 

on piiratud, mängib eksport riigi arengus väga tähtsat rolli. Kogu riigi peale on puitmajade 

tootjaid umbes 140, seepärast on eksport antud ettevõtte puhul ainuke võimalus oma 

toodangu realiseerimiseks. Hetkel ei tööta ettevõte täiskoormusel, st et AS Valmeco toodab 

ainult  80% mahus oma võimalustest. Põhjuseks on, et edasimüüjalt ei tule vajalikul hulgal 

tellimusi. Suurema kasumi teenimise eesmärgil on ettevõtte sooviks leida omaenda 

võimalused toodete eksportimiseks ning tulevikus on plaan ettevõtet laiendada. 

Lähtudes eeltoodust sai magistritöö eesmärgiks alternatiivide leidmine AS Valmeco 

ekspordi laiendamiseks.  

Ekspordi laiendamiseks on tavaliselt välja toodud kolm suunda:  

1) Kas müüa rohkem praegustele turgudele?  

2) Kas leida uusi turgusid?   

3) Kas arendada toodet?  

Praegu eksporditakse suurem osa ettevõtte toodangust Saksamaale. Saksamaa turg on väga 

suur ning seal on võimalik otsida uusi koostööpartnereid. Eesti tootjale on väga 

atraktiivsed ka teised Euroopa turud. Koostöö Euroopa partneritega on sujuvam, sest 

äriliste eesmärkide ning kultuuri poolest on nad kõige sarnasemad. Lähtudes ettevõtte 

tootmisvõimalustest, võiks määratleda mõne puitmaja mudeli, mille nõudlus Euroopa 

turgudel on suur, konkurents aga väike ning täiustada seda võimalikult paljude riikide 

standartidele. Üheks selliseks mudeliks võiks olla näiteks aiamaja. 
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Eesmärgi täitmiseks olid püstitatud järgmised ülesanded: 

- Teostada analüüs ettevõte tegevusest ja tootmisest. 

- Määratleda ekspordi roll ja võimalused ekspordiks ning analüüsida puitmajade tööstust 

Eestis. 

- Viia läbi Euroopa puitmajade turgude analüüs. 

- Tuua välja võimalikud alternatiivid ekspordi laiendamiseks. 

Esmase informatsiooni hankimiseks viis autor läbi otseintervjuu ettevõtte AS Valmeco 

finantsisti ja tootmisjuhiga. Hiljem intervjueeriti AS Espak esindajat, kes tegeleb antud 

ettevõtte toodete ekspordi korraldamisega. 

Töö koosneb kolmest osast. Esimene ja teine osa sisaldavad teooriaosa ning kolmas on 

andmete töötlemise ja omapoolsete järelduste osa. Tööle on lisatud kasutatud kirjanduse 

loetelu, intervjuude kokkuvõtted ning inglise keelne kokkuvõtte. 

Teooria esimeses osas analüüsib autor kõigepealt, milline on ekspordi roll Eesti 

majanduses ning millised võimalused ekspordiks on Eesti ettevõtjatel. Eesti siseturu 

väiksuse tõttu ettevõtluse ja majanduskasvu edendamiseks on ainuke viis toodete 

suunamine välisturgudele. Eesti eksport põhineb töötleval tööstusel. Positiivne on see, et 

Eesti seadusandlus lubab kõigil ettevõtjatel tegutseda rahvusvaheliselt. Teooria teises osas 

annab autor ülevaate puitmajade tööstusest Eestis, puidu positiivsetest omadustest 

ehitusmaterjalina ning lühikokkuvõtte puitmajade ajaloost. 

Empiirilise osa alguses on analüüsitud ettevõtte AS Valmeco tegevust ning toodete 

realiseerimise korraldamist. AS Valmeco tegeleb puitmajade tootmisega juba üle 

kahekümne aasta. Selle aja jooksul on ettevõte oma tooteid pidevalt arendanud ning 

täiustanud. Omavalmistatud puitmajade põhikriteeriumiks toob AS Valmeco välja 

kvaliteedi. Umbes 80% ettevõtte toodangust realiseerib vahendajafirma AS ESPAK. 

Järgmises osas on analüüsitud Euroopa Liidu puitmajaturgusid. Nendeks valiti viis riiki: 

Saksamaa, Prantsusmaa, Norra, Rootsi ja Suurbritannia. Valituks osutusid turud, kus AS 

Valmeco juba oma toodangut müüb ja millistele soovib jõuda. Käesoleva töö viimaseks 

ning kõige olulisemaks osaks on kokkuvõte ehk järelduste peatükk, kus autor üldistab kõik 

eelnevad analüüsid ning toob nende põhjal välja praktilised ettepanekud ekspordi 

arengusuundade kavandamise osas. 
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Magistritöö jaoks kogus autor nii primaarset kui ka sekundaarset informatsiooni. Antud töö 

primaarne informatsioon on kogutud otseintervjuude teel, mis viis läbi autor isiklikult või 

küsitles elektroonposti teel. Teoreetilise osa kirjutamisel olid peamisteks infoallikateks 

erialased raamatud, ajakirjad, teaduslikud artiklid ja internet. Töös kasutatud andmetest on 

osa saadud juba töödeldud kujul ning osa vajas töötlemist. Andmed on esitatud 

tabelitöötluse programmi Excel ja tekstitöötluse programmi Word abil. 

Magistritöö valmimise eest sooviksin tänada uurimistöö juhendajat Tiiu Ohvril ning AS 

Valmeco finantsisti, tootmisjuhti, AS Espak esindajat, AS Lasita Maja esindajat ning Eesti 

Puitmajaliidu liiget, kes nõustusid intervjuul osalema ning minuga koostööd tegema. 
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1. EKSPORDI ROLL, VÕIMALUSED JA VORMID  

 

1.1. Eksport kui rahvusvahelise turunduse osa 

 

Kas eksport kui rahvusvahelise turunduse üks konkreetne väljendusvorm on oluliselt 

erinev kodusest turundusest ja milliseid teoreetilisi ning praktilisi väljundeid siit lähtub, 

seda on käsitletud mitmetes teaduslikes artiklites (Perry 2005: 41; 51) Tulemusena on 

räägitud sellest, et rahvusvahelist turundust saab vaadelda kui koduturunduse laiendust, 

samas on ta kõigi rahvuslike turunduste kogum ning ka globaalne turundus. Selles kogumis 

peavad üksikud riigid piiritlema oma rolli ja võimalused. 

Eesti kui avatud majandusega väikeriigi arengus on tähtis osa ekspordil, mis avaldab 

olulist mõju sisemajanduse koguprodukti suurenemisele, riigi maksebilansi jooksevkonto 

tasakaalustamisele, riigi eelarvetulude ning tööhõive suurenemisele. Eesti siseturu 

väiksusest tingituna on ettevõtluse ja majanduskasvu edendamise peamisi eeldusi toodete 

ja teenuste suunamine välisturgudele. (Eesti ekspordipoliitika...) 

Turundus on juhtimisprotsess, kus üksikisikud või organisatsioonid realiseerivad oma 

soove, luues teistele osalistele väärtust. Ettevõtte soov on üldjuhul teenida kasumit, seega 

ettevõtte seisukohalt on turundus kliendi vajaduste rahuldamine ettevõttele kasumlikult. 

(Äripäeva käsiraamat: Turundus, 2014, pt 3) Järgmine joonis loob aga visuaalse pildi 

turundusest. 
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Joonis 1. Turunduse püramiid. Allikas: (Turunduse käsiraamat 2014: 1) 

 

Nagu jooniselt näha, on turunduse tipus klient ning esmalt peaks arvestama kliendi soovide 

ja vajadustega. Seda saab teha madala hinnaga või kliendile väärtust loovate pakkumistega. 

Esimene võimaluse puuduseks on, et madala hinnaga pakkumine ei ole ettevõttele kõige 

sobivam, kuna soov on kasumit teenida. Kõikide osapoolte rahulolu saavutamiseks tuleb 

kliendile pakkuda kaupa, mille eest on ta nõus raha kulutama ja ettevõte saaks 

maksimaalse kasumi. 

Rahvusvaheline turundus on meetmete kogum, millega tootja pakub oma kaupa kindlasse 

majanduslikku, poliitilisse, seadusandlikku, kultuurilisse ja tehnoloogilisse keskkonda 

tarbijate vajaduste rahuldamiseks. Ainult, et see hõlmab toodete turundust väljaspool 

ettevõtte kodumaad. (Vihalem 1999: 12)  

Philip R. Cateora ja John L. Graham  defineerisid oma raamatus „Rahvusvaheline 

turundus“ rahvusvahelise turunduse veidike teistmoodi. Nende arvates on rahvusvaheline 

turundus äritegevus, kus on korralikult ettevalmistatud turustuse plaan, paigas kauba hind, 

teada toodete liikumise teekond ehk siis kust kuhu liiguvad kaubad tootjalt tarbijale, ning 

rohkem kui üks riik saab sellest kasu. (Paul, Asekrar 2008: 60) 

Veel kakskümmend aastat tagasi oli Eesti majanduses rahvusvaheline turundus suhteliselt 

uus valdkond, nüüd on see muutunud majanduse osaks, milleta suudavad eksisteerida vaid 

vähesed ettevõtted. Järgmine tase on globaalne turundus, kus ettevõte ületab igasugused 

poliitilised ja kultuurilised piirid, et oma eeliseid konkurentide ees maksimaalselt ära 

TURUNDUS 

Partnerid Ettevõte 

Klient 
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kasutada. (Lee, Carter 2005: 7, Svensson 2002: 574) Magistritöös on valitud lähenemine 

rahvusvahelise turunduse tasemel. 

Rahvusvaheline turundus toetub turunduse üldistele alustele. Sellekohaselt tuleb õige toode 

viia õigele tarbijale õigesse kohta ja õigel ajal ning viisil. Turule sisenemisel tekitab  

kindlasti muret see, kas oli õige otsus siseneda antud turule ja kas tootele leidub ostjaid. 

Tähtsat rolli mängib siinkohal toote reklaamimise viis ehk teisisõnu toote tutvustamine 

kohalikele tarbijatele. (Albaum, Duerr 2011: 35)  

Ehkki turunduse põhimõtted on kõikjal ühesugused, võib kodumaine  ja rahvusvaheline 

turundusstrateegia erineda. Rahvusvahelise turunduse eripära seisneb selles, et tooted 

turustatakse väljaspool oma riigi piire, seetõttu tuleb arvestada sihtturule iseloomulike 

tunnustega. Teise riigi turule sisenemisel võib ette tulla raskusi, mis tulenevad selle riigi 

karmidest tollitingimustest.  

Rahvusvahelise kaubanduse üheks teooriaks on veel D. Ricardo suhtelise eelise ja 

vastastikkuse kasulikkuse teooria, mis iseloomustab just rahvusvahelist kaubandust. Kui 

riigis saab midagi odavamalt toota või kasvatada, siis selle toote realiseerimiseks peaks 

leidma turu, kus toote nõudlus on väga suur ning seda saab müüa kallimalt. Toodete puhul, 

mille kasvatamine või tootmine on väga kulukas, tuleks need importida teistest riikides, 

kus selle tootmiseks on soodsamad tingimused ja väga madalad hinnad. (Воронин, 

Кандакова, Подмолодина 2007: 15-17) 

Esimeseks sammuks rahvusvahelisele turule pääsemiseks on eksportimine, mis annab 

teadmisi ja oskusi. Motiivid, miks eksporti alustatakse, jagunevad kaheks: proaktiivsed ja 

reaktsioonid olukorrale ehk reaktiivsed. Reageerimine olukorrale on pigem tegutsemine 

häda sunnil või juhuse saatel, kus nii öelda magavale kassile hiir suhu jookseb. Seda esineb 

olukorras, kus laod on müümata kaupa täis, ning ettevõtja haarab esimesest 

müügivõimalusest, ilma et näeks vaeva just endale sobiva kliendi otsingutega. Proaktiivne 

tegutsemine aga tähendab seda, et ettevõtja mõtleb teadlikult mitu käiku ette. Ta on endale 

selgeks teinud, millised on tema toote plussid ja miinused ning oskab hinnata, millisele 

turule on tark minna. (Elenurm, Aulik, Kalbin, Tammemägi 2012: 13)  Hoolikalt 

läbimõeldud ja kaalutletud ekspordiplaan toob ettevõttele kindla edu. (Paul, Asekrar 2008: 

17) 
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Vastavalt teostajale jaguneb eksport omakorda otseseks ja kaudseks. Otsest eksporti 

teostab kauba tootja ning kaudne toimub vahendajate kaudu. Eksportimise suurimad 

eelised on madalamad lähtekulud, väiksem risk ning kohene kasum. Muidugi võib 

potentsiaalse eksportija eemale peletada selliste tavaliste probleemidega, nagu keeruline 

asjaajamine, puudulik teave turu kohta, kauba veoga seotud raskused, sidepidamise 

probleemid ning puudulik informatsioon turustamise protseduuridest ja kanalitest 

välisturgudel. Kuid ettevõte, kes on huvitatud kauba väljaveost, ületab eespool nimetatud 

takistused ja annab endast parima, et eksport oleks kasutoov.  

Kokkuvõtlikult öeldes on eksportimise põhieesmärgiks kasumi teenimine toodete või 

teenuste müümisest välisturgudel. See eeldab klientide leidmist, keda ettevõtte on 

võimeline teenindama paremini kui senised tarnijad. Enne eksportimise alustamist tuleb 

kindlasti palju ära teha. Esimeseks  ja võib olla kõige otsustavama tähtsusega sammuks on 

oma ettevõtte ekspordipotentsiaali hindamine.  (Ekspordiga alustamine 1995: 1-2) 

Ekspordipotentsiaal on firma suutlikkus saada kasu oma ärialastest võimalustest välismaal. 

See määratakse kindlaks, lähtudes niisugustest ettevõtte tööd iseloomustavatest näitajatest 

nagu toimetulek kodumaisel turul, ressursid ja tooted. (Ekspordiga alustamine 1995: 2) 

Ülevaade ettevõtte ekspordipotentsiaali mõjutavatest väli faktoritest on toodud järgmisel 

joonisel. 

 

 

Joonis 2. Ettevõtte ekspordipotentsiaali mõjutavad väli faktorid. Allikas: (Ekspordiga alustamine 1995: 2) 

 

VÄLISFAKTORID 

 

Kodumaa 

suhtelised 

eelised 

 

 

Kodumaa 

valitsuse 

ekspordi 

edendamise 

poliitika 

 

Valuuta 

vahetuskurss 

 

Võimalused 

spetsiifilisel 

eksporditurul 
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Kodumaale omased suhtelised eelised, nagu näiteks ressursid, asukoht, kliima, majanduses 

rakendatav hinnakujundus, loovad aluse, millest lähtutakse ettevõtte jõupingutustes, mille 

eesmärgiks on toodete eksportimine. Tähtis osa ekspordile kaasaaitamises on valitsuse 

poliitikal maksude, finantseerimise korra, informatsiooni ja soodustuse alal ning muudes 

taolistes küsimustes. Mis puudutab aga kodumaa ja välisriigi asuva kliendi valuutade 

suhet, siis see võib pidevalt muutuda. Kodumaise valuuta nõrgenemine tõstab ettevõtte 

konkurentsivõimet välisturgudel, kodumaise valuuta tugevnemisel võib aga 

konkurentsivõime  väheneda. Eduka ekspordi saavutamiseks peab olema hea kooskõla 

toote ja turu vahel, st firma peab olema suuteline reageerima tekkinud 

ekspordivõimalustele oma toote täpselt selliste eelistega, mida vajab välismaine klient. 

(Ekspordiga alustamine 1995: 3) 

Konkurentsieelise määramiseks on aga Michael Porter’i teooria kõige olulisemad 

küsimused koondatud skeemi, millele tulevane eksportöör peaks oskama vastama. 

 

Tabel 1. Üldise konkurentsieelise kohaldamise skeem  Allikas: (Elenurm, Aulik, Kalbin, 

Tammemägi 2012: 16) 

 Konkurentidest madamalad kulud Eristumine 

L
a
i 

rü
h

m
 

 

- Kas ettevõtte suudab tööjõudu hoida 

odavana? 

- Kas tootmise maht ja tehnoloogiad 

tagavad efektiivsuse? 

- Kas ettevõtte suudab toodet arendada? 

- Kas kvaliteedijuhtimine on 

konkurentidest parem? 

- Milline maine on Eesti riigi toodetel 

välisturul? 

K
it

sa
s 

rü
h

m
 

- Kas kliendile sobib konkurentide 

omast lihtsam ja odavam lahendus? 

- Kas ettevõtte suudab oma toote 

võikeste kuludega kliendini viia? 

- Kas ettevõtte tunneb piisavalt sihtgrupi 

vajadusi ja ootusi? 

- Kas ettevõtte suudab tooteid kliendi 

eripära arvestavaks terviklahenduseks 

kokku panna? 

 

Tabeli ülemine osa ehk lai rühm, on mõeldud ettevõtjale, kes soovib välismaaturul laiale 

sihtrühmale konkurentidest odavamat või kvaliteetsemat toodet pakkuda. Tabeli alumine 

osa – kitsas rühm, sobib aga paremini väiksematele ettevõtjatele. 
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Pärast seda, kui ettevõte on tundma õppinud ekspordipotentsiaali mõjutavaid 

keskkonnafaktoreid ja on otsustatud konkurentsieelis, peab koondama tähelepanu ettevõtte 

valmisolekule oma tooteid eksportida. Ekspordi valmisoleku näitajateks on (Ekspordiga 

alustamine 1995: 3-4): 

 Tootmisvõimsus. Ettevõttel peavad olema tehas ja seadmed, mis tagavad kodumaise 

turu varustamise, pluss lisavõimsus, et katta välismaist nõudlust. 

 Juhtimine ja organisatsioon. Eksportimine nõuab täiendavat aega juhtimiseks, eriti 

turgude väljaarendamise algetappidel. 

 Eesti eksport põhineb töötleval tööstusel finantsressursid. Välismaal toimuv turundus 

nõuab täiendavat käibekapitali ja finantse turu-uuringute läbiviimiseks, reklaamiks, 

toodete kohandamiseks jne. 

 Tehnilised teadmised. On tõenäoline, et ettevõte, mille tehniline personal on suuteline 

tooteid välja töötama ja kohandama, on parema ekspordipotentsiaaliga kui ettevõte, 

millel puuduvad taolised võimalused. 

 Oskusteave turunduses. Kodumaisel turul omandatud turunduskogemused ei ole alati 

rakendatavad välismaal, kuid mõned ettevõtted  suudavad kohaneda ekspordi 

äritegevuse nõuetega paremini. 

 Ekspordikogemus. Ettevõtte ekspordipotentsiaali mõjutavad selle ettevõtte senine 

ekspordialane tegevus ja edust ning läbikukkumistest saadud kogemused. 

 Ettevõtte juhtimisel püstitatud eesmärgid ja prioriteedid.  

 

1.2. Eesti ettevõtete ekspordivõimalused 

 

Eesti seadused lubavad kõigil ettevõtetel, sõltumata nende õigusvormist, tegutseda 

rahvusvaheliselt. Teisisõnu – enne Euroopa Liiduga liitumist oli  Eesti riik kehtestanud 

liberaalse väliskaubandusrežiimi ilma tolli- või tolliväliste piiranguteta, mis oli unikaalne 

Euroopas. Riigikogu kiitis heaks Eesti ekspordipoliitika põhialused 2001. a. 

Määratleti, et Eesti ekspordipoliitika eesmärk on ekspordil põhineva majanduskasvu 

toetamine ekspordi arengule kaasaaitamise teel. Ekspordipoliitika ülesanne on ekspordi 

arenemiseks ja kasvuks võimalikult soodsa institutsionaalse raamistiku loomine ning 

ekspordi toetamine Eesti toodete konkurentsivõime suurendamise ja eksportijatele 

tugiteenuste pakkumise kaudu. (Eesti ekspordipoliitika...) 
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Samuti määratleti, et ekspordipoliitika kujundamisel tuleb arvestada järgmiste 

välispoliitiliste asjaoludega nagu riskide hajutamine, ühinemine rahvusvaheliste majandus- 

ja poliitiliste organisatsioonidega ning regionaalne koostöö. Kuna Eestit kui avatud 

majandusega väikeriiki mõjutab eksport väga oluliselt, siis tuleb riske hajutada 

ekspordipartnerite arvu suurendamise ja eksporditavate toodete mitmekesistamise kaudu. 

Samas peab eksport olema suunatud esmajoones majanduslikult ja poliitiliselt stabiilsetele 

kaubanduspartneritele, et vähendada Eesti kaubanduspartnerite võimalikust poliitilisest ja 

majanduslikust ebastabiilsusest tulenevaid riske. Ekspordivõimet mõjutab otseselt nii 

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmelisus, integreerumine Euroopa Liiduga 

kui mitmetel tasanditel tehtav regionaalne koostöö. (Eesti ekspordipoliitika...) 

Euroopa Liidu liikmeriigid on läbi aegade üritanud omalt poolt teha kõik, et rahvusvahelise 

kaubanduse reguleeriv seadusandlus Euroopa Liidus oleks selge ja kõigile arusaadav.  

Kaubanduse tõhususe tõstmiseks on loodud ühtne pangandussüsteem samuti on ühtlustatud 

tollipoliitika ning võetud käibele ühine valuuta. Ühtne poliitika aitab leida probleemidele 

kiireid lahendusi  (Герчикова 2002: 423-424) 

Eesti eksport põhineb töötleval tööstusel ning see on olnud stabiilne. Näiteks puidu ja 

puidutoodete eksport on olnud üks kolmest domineerivast kaubagrupist ekspordi 

valdkonnas ning selle osatähtsus on olnud keskmiselt 15%. 

Järgmises tabelis on esitatud ja kõrvutatud terve rida näitajaid, et aru saada mille poolest 

nad erinevad kodumaise ning rahvusvahelise turu tingimustes. 

 

  



13 
 

Tabel 2. Kodumaise ja rahvusvahelise turunduse erinevused Allikas: (Vihalem  1999: 13-

14) 

Näitaja Kodumaine turg Rahvusvaheline turg 

Keel, rahvus, 

kultuur 

Valitseb üks keel, rahvus, kultuur Eksisteerib mitu keelt, rahvust, 

kultuuri 

Turg Turg on ühtlane Turud on killustatud ja erinevad 

Info Info on kättesaadav ja kergesti 

kogutav 

Info kogumine on raske, nõuab 

rohkesti raha ja inimesi 

Poliitilised 

tegurid 

Poliitilised tegurid on ebaolulised Poliitilised tegurid on olulised 

Valitsuse mõju Valitsus ei sekku äriotsustesse Valitsus mõjutab äriotsuseid; firma on 

seotud riigi majandusplaanidega 

Üksikfirma mõju Üksikfirma mõju keskkonnale on 

väike 

Suurte firmade ümber on 

"gravitatsioonivälja" moonutused 

Rahvuslus Rahvuslus on soodustav tegur Rahvuslus on takistav tegur 

Ärikeskkond Ärikeskkond on stabiilne Ärikeskkond on mitmekesine, sageli 

väga ebakindel (kuid suurt kasumit 

tõotav) 

Rahanduskliima Rahanduskliima on ühtlane Rahanduskliima on mitmekesine 

Valuuta Valuuta on ühtne Valuutad väljaspool EL erinevad 

stabiilsuselt ja rahaväärtuselt 

Äritegevuse 

reeglid 

Äritegevuse reeglid on arenenud ja 

arusaadavad 

Äritegevuse reeglid on mitmesugused, 

muutlikud ja ebaselged 

Juhtkond Juhtkond on harjunud jagama 

vastutust ja kontrollima finantse 

Juhtkond on tihti autonoomne, ei 

tunne ega kontrolli eelarvet 

 

Eespool toodud tabelist on näha, et eksportimine on võrreldes müügiga koduturul tunduvalt 

keerulisem, seetõttu on enamik riike pidanud vajalikuks arendada eksporti riikliku 

tugisüsteemi kaudu. Eesti ekspordi arendamise tugisüsteemi eesmärk on luua meie 

eksportijatele rahvusvahelistel turgudel tegutsemiseks välisriikide konkurentidega võrdsed 

tingimused, pakkudes meetmeid, mis toetavad välisturgudele minekut ja seal 

püsimist. Seega ekspordi toetamisele suunatud riiklik tegevus toimub kahel tasandil, üks 

neist on ministeeriumid, kes töötavad välja ekspordipoliitika ja selle ellu rakendamise 

kavad, ning teine – sihtasutused, kes koordineerivad või teostavad programme, olenevalt 

nende ülesannetest. (Eesti ekspordipoliitika...) 

Järgmisel joonisel on toodud kodumaa valitsuse poolt loodud ekspordi korraldamise 

tugisüsteem. 
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Joonis 3. Ekspordi korraldamise riiklik tugisüsteem. Allikas: (Eesti ekspordipoliitika...) 

 

Riigi ülesanne on kujundada välismajandus- ja ekspordipoliitikat ning luua ettevõtjatele 

soodsad eksporditingimused. Neid funktsioone täidavad eelkõige Majandusministeerium ja 

Välisministeerium. Ekspordi tugisüsteemi keskse osa moodustavad 

Majandusministeeriumi haldusalas loodud sihtasutused, mis Eesti ekspordipoliitikast 

lähtudes tegutsevad ekspordi arendajatena. Sihtasutused tegutsevad peamiselt kahes 

suunas, ettevõtjate abistamine teabe, turuinfo ja sihtotstarbeliste toetustega, ning ekspordi 

riiklik garanteerimine. Need sihtasutused on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja 

Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx (KredEx). (Eesti 

ekspordipoliitika...) 

Euroopa Liidu kui tolliliidu ühisele väliskaubanduspoliitika uurimisele on pühendatud 

palju artikleid. Rõhutatakse hulgaliste õiguslike probleemide olemasolu ja nende ületamise 

võimalusi ning turunduse hoolika planeerimise vajadust (LeClair 2000: 211). Euroopa 

Komisjon on aga liikmesriikide ettevõtetele oma poolt välja töötanud välisturule 

juurdepääsu andmebaasi (Market Access Database), et Euroopa Liidu liikmesriikide 

ettevõtjatel oleks eksporditingimustest lihtsam aru saada. Enne eksportimist soovib iga 

ettevõtja saada ülevaadet ekspordi sihtturust tervikuna ning oluline on teada saada, millised 

lepingulised suhted kehtivad selles riigis. Andmebaas on internetipõhine, sellele pääseb ligi 

kõikidest Euroopa Liidu riikidest ning selle kasutamine on tasuta. Andmebaasist leiab 
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juhised eksportijale, statistilised andmed, rakendatavat tariifid ja muud uurimused samuti 

informatsiooni tehnilistest kaubandus tõrgetest. (Äripäeva käsiraamat: Väliskaubandus ptk 

6) 

Turvameetmete rakendamiseks loodi veel ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise 

(edaspidi EORI) süsteemi. See tähendab, et ettevõte registreerib end ühes liikmesriigis 

tolliga seotud eesmärkidel. Hiljem saab kõik asjaomased  isikud, kes on seotud 

väliskaubandusega, identifitseerida selle ühtse numbri järgi, mis on iga ettevõtja puhul 

kordumatu ja kehtib terves Euroopa Liidus. Alates 01. juulist 2009 on EORI number 

kohustuslik kõikidele Eestis väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade 

importimisel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel. Eestis väljastab EORI numbri 

Maksu- ja Tolliamet. (Ettevõtja registreerimise …) 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse valminud Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoriuuringu 

2012. aasta tulemuste põhjal on Eesti puitmajade ekspordi maht Euroopas 4. ja maailmas 9. 

positsioonil. Eesti puitmajaliidu juhi Argo Sauli sõnul, on Eesti neljas puitmajade 

eksportija ainult töötajate madala palga tõttu, sest  tüki või tonni arvestuses võiks Eesti olla 

teisel kohal. 

Eesti ettevõtjatel on õnnestunud luua kuvand, mille kohaselt on nemad paremad ja 

usaldusväärsemad kui Läti või Poola ettevõtjad, sest alati leidub neid, kes teevad 

odavamalt. Sellist võimalust ei tohi Eesti ettevõtjad käest lasta, sest nagu kogemused 

näitavad, langetab klient väga tihti oma otsuse hoopis millegi muu kui hinnapakkumise 

põhjal. Seega peab klientidega tegelema kannatlikult ja pidevalt, et pingutused ennast 

õigustaksid. 

Uuringust järeldub veel, et ettevõtte majandustulemused sõltuvad ennekõike firma 

paiknemisest väärtusahelas ning pakutavatest toodetest. Tootlikkuse ja kasumlikkuse 

suurendamisel on olulisim strateegia ja ärimudelite kaasajastamine, seejärel tuleb tegeleda 

toodete arendamise ja tehnoloogia uuendamisega vastavalt valitud strateegiale.  

Järgmisel joonisel on võrreldud puidu ja puidutoodete ekspordi mahte eurodes aastatel 

2007-2014. Jooniselt on näha, et kõige rohkem puittoodangut eksporditakse Rootsi, Soome 

ja Saksamaale. Eksport Suurbritanniasse võrreldes perioodi algusega on veidike kahanenud 

ning eksport Venemaale ja Islandile on peaaegu olematu. Kasvutrendi on märgata 

ekspordis Norrasse. 
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Joonis 4. Puidu ja puittoodete eksport 2007-2014.a. Allikas: (Statistikaamet) 

 

Lõppkokkuvõttes võib öelda, et eesti metsa- ja puidutööstussektor on jõudnud arengufaasi, 

milles erinevad poliitilised seisukohad, strateegiad ning valdkonnapoliitika ja riigi tegevuse 

kooskõla muutuvad olulisemaks, kui riigi poolt rahaliste toetuste näol pakutavad üksikud 

stiimulid. 

 

1.3. Alternatiivsed turustuskanalid ekspordi arendamisel 

 

1.3.1. Kaudne eksport  

 

Nagu eespool sai öeldud, eksport jaguneb otseseks ja kaudseks, vastavalt teostajale ning 

järgmine joonis annab ülevaate ekspordikanalite valikust. 
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Joonis 5. Ekspordikanalid vahendatuse taseme järgi. Allikas: (Varblane 1991: 37) 

 

Firma on kaudne eksportija, kui tema toodangut müüakse välisturul kodumaiste 

vahendajate kaudu, kes korraldavad kogu eksporditöö. Tootja on ekspordis passiivne, tema 

osaks on toodangu valmistamine ja vahendajaorganisatsioonile kätte toimetamine. 

Ettevõttel võib olla  loodud ekspordikorraldus osakond, kuid sisuliselt rahvusvahelise 

turundusega see ei tegele. (Albaum, Duerr 2011: 446) 

Kaudsel eksportimisel valib välisturu tavaliselt eksporti korraldav firma, sest viimane 

suudab minna sinna, kus omastatakse väljakujunenud turustusvõrku ja küllaldaselt 

kogemusi. Tootja soovil võidakse vallutada ka teisi turge, kasutades analoogsete firmade 

abi või muud alternatiivseid meetodeid, kuid see on kindlasti kulukam. 

Järgmises tabelis on välja toodud kaudse eksportimise tugevad ja nõrgad küljed ning 

rõhutatakse kaudse ekspordi iseloomustavaid jooni, mis tõestab et väiksema riskiga teenib 

väiksema kasumi.  
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Tabel 3. Kaudse eksportimise tugevused ja nõrkused. Allikas: (Vihalem 1999: 92-93) 

Kaudse eksportimise tugevused Kaudse eksportimise nõrkused 

 väikesed investeeringud, 

 tagasihoidlik risk, 

 tegutsemisvõimalus sihtturgu tundmata, 

 turustuse probleemidest vabanemine, 

 kohene tulu. 

 väike kasum, 

 olematu turukontroll, 

 otsekontakti puudumine tarbijatega, 

 paindumatus ja aeglus tarbijaeelistuste 

muutmisel, 

 ekspordifirmast sõltumine. 

 

Kaudset müügimeetodit rakendatakse, kui sihtturuga puuduvad sidemed, tarbijaid on raske 

määratleda, nende käitumine on tundmatu ning firmal on vähe ressursse. See on 

kasutatavaim meetod, kuid see ei pruugi olla turunduslikult efektiivseim, kuna üha rohkem 

firmasid teeb investeeringuid välisturgude võitmiseks. (Vihalem 1999: 93) 

Ekspordikorraldusfirma on firma, mis hangib tellimusi ja organiseerib kokkulepitud tasu 

eest klientidele eksporditehinguid. Ekspordikorraldusfirma sobib kõige paremini väikestele 

ja keskmise suurusega ettevõtetele. Läbirääkimistel ja suhtlemisel  klientidega esindab 

tootjat ekspordikorraldusfirma ning lõpliku tehingu kinnitamine jääb tootja otsustada. 

(Albaum, Duerr 2011: 455) 

 

Tabel 4. Ekspordikorralduse firma eelised ja puudused. Allikas: (Vihalem 1999: 94) 

Ekspordikorralduse firma eelised Ekspordikorraldusfirma puudused 

 Tootjal on kohene ligipääs välisturule 

tänu vahendaja teadmistele ja 

sidemetele; 

 Tootja ei pea tegema kulutusi 

firmasisese ekspordiosakonna 

loomiseks ja töös hoidmiseks; 

 Vahendaja on motiveeritud läbimüügi 

suurendamisest, kuna tema tasu sõltub 

käibest; 

 Klientide ühine suurem kaubasaadetis 

on odavam; 

 Vahendaja pakub tootjale krediiti. 

 Algaja vahendusfirma ei tarvitse anda 

soovitud tulemust kogemuste nappuse 

tõttu; 

 Ekspordikorraldusfirma turustusvõrk ei 

kata enamasti kõiki sihtturge; 

 Ekspordikorraldusfirma töö tõttu ei 

omanda tootja ise vastavat teavet, 

kogemust ning turustuskanalit. 

 

Eksportimine on kaudsem siis, kui vahendaja ostab kauba tootja koduturult hilisemaks 

edasimüümiseks välisriigis. (Vihalem 1999: 94) 
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Tootja kodumaal paikneva müügiorganisatsiooni vormid on järgmised: 

 Välismaise vahendaja ostufirma, mis leiab oma turule kõlbliku toote kohapeal 

pakutavate hulgast, vajadusel kohaldatakse toode välisturule vastavamaks. 

 Välismaise firma haruettevõte. Kui toode müüakse rahvusvahelise firma 

haruettevõttele, siis rahulolu korral võidakse tellimusi saada juba peaettevõttelt. 

 Rahvusvahelise kaubandusorganisatsiooni kohalik kontor. Nimetatud firmal on mõnes 

riigis väga tahtis kaubavahetuslik roll. Selle esindaja valib ise kauba, kuid mõistagi 

arvestatakse tehingu sõlmimisel ka pakkuja nõudmistega.  

Tootja kodumaal paikneva rahvusvahelise kaubandusorganisatsioon on tavaliselt suur ning 

hea krediteerimisvõimega. Samuti on organisatsioon suuteline efektiivselt  ja edukalt 

müüma ning tagama toodete hoolduse. Ei tohi unustada, et kaubandusorganisatsioonil võib 

esineda ka puudusi, nagu ebastabiilne kaupade müümine või kontrolli puudumine sihtturu 

üle. 

Koostööline organisatsioon eeldab ühiselt teistega tegutsemist, seega võib loobuda 

firmasisese ekspordiosakonna loomisest. Ühistegevus säästab raha, aitab odavamalt kaupu 

vedada ja mõjuvamalt marginime kujundada.  

Üheks koostöölise organisatsiooni vormiks on kaubandusassotsiatsioon. See tähendab, et 

koostöös olevad firmad saavad paremini koguda teavet välisturu kohta ning võita seal 

suuremat turuosa. Samuti mitme turustuskanali asendamine ühega võimaldab tõhusamat 

kontrolli turustuse, toetuse ja hindade üle. Kaubandusassotsiatsioon funktsioonid on 

järgmised (Vihalem 1999: 95): 

 eksportida kaupu oma nimel; 

 pidada läbirääkimisi; 

 sõlmida müügilepinguid; 

 transportida kaupu; 

 kaubelda veokulude üle; 

 kujundada hindu; 

 luua välismaist turustusvõrku; 

 krediteerida; 

 uurida turgu.  
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Kaubandusassotsiatsioonidest ja ekspordikorraldusfirmadest aga kujundati eksportijate 

toetuseks veel üks võimsam mehhanism ehk väliskaubandusfirma. Väliskaubandusfirmade 

liidul on suur ja keerukas organisatsioon, palju ressursse ning laialiulatuslik turustusvõrk. 

(Vihalem 1999: 96) 

Kolmandat vormi nimetatakse „Seaseljas sõitmiseks“, selle väljaveo vormi korral kasutab 

ettevõte oma toodangu müümisel teise tootja välismaiseid  turustuskanaleid. Kaup liigub 

koos muude kanalis olevate toodetega. Koos suurema firmaga, millel juba väljakujunenud 

turustuskanalid ning mille toodete turunõudlus on suurem, müüakse ka väiksema firma 

täiendkaupu, ehk siis väike firma „sõidab“ suure firma seljas. Samas ka tarbijal on 

omavahel seotud tooteid mugavam osta ühest ja samast kohast. (Doole, Loew 1999: 317). 

 

1.3.2. Otsene eksport   

 

Otsese ekspordi korral täidab tootja või tema esindaja kõiki ekspordiga seonduvaid 

toiminguid. Sellisel juhul kasutatakse kas sihtriigi vahendajaid või tullakse toime oma 

jõududega. Võrreldes kaudse ekspordiga on otsese ekspordi puhul sisenemine soovitud 

turule rohkem individuaalne lähenemine. Tavaliselt korraldatakse otsene eksportimine 

sihtriigi agendi, turustaja abil või firma esinduse, filiaali kaudu. (Albaum, Duerr 2011: 

462) 

Põhilised erinevused, mis eristavad otsest eksportimist kaudsest, on järgmised (Vihalem 

1999: 97): 

 Turgude valimine on tootja enda asi; 

 Eksportimist teostab tootja ise, mitte selleks volitatud ettevõte; 

 Turundusetegevuse ja dokumentide vormistamise koguvastutus lasub tootja 

ekspordiosakonnal.  

Otsesel eksportimisel on  ka omad eelised. Ettevõtte ise saab reguleerida müügikogust ja 

müügist saadavat kasumit. Samuti on tugevam kontroll rahvusvahelise turunduse plaanide 

koostamise ja täitmise üle ning kiirem ja kvaliteetsem tagasiside. Mida kauem ettevõte 

tegeleb otseekspordiga, seda lihtsam tal läbi lüüa teistel turgudel, seega on rahvusvaheline 

turunduse kogemuste pagas rikkalikum. (Doole, Loew 1999: 321) 
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Üldiselt kehtib reegel, et suurematele turgudele on kasulikum ise eksportida, sest õige 

juhtimisega kaetakse ekspordiosakonna loomise ja funktsioneerimise kulud ja saadakse 

tulu. Samuti on otsene eksport edukas, kui tulevasi tarbijaid on lihtne määratleda ning 

nendeni jõudmine ei ole kulukas. Kuid otsese ekspordi nõrgemaks küljeks on tunduvalt 

suurem risk, kuna kõik kulud ja kogu vastutus on tootja kanda. (Vihalem 1999: 97) 

Otsene ja kaudne eksportimine ei välista üksteist, neid saab kombineerida. Tihti järgneb 

otsene eksportimine pärast turu proovimist kaudsete väljaveo vähem riskantsete 

vormidega, mis on välja selgitanud turupotentsiaali.  

Otsese ekspordi vormidest võib nimetada kaks põhisuunda ning seda visualiseerib 

järgmine joonis. 

 

 

Joonis 6. Toote müügi vormid otsese ekspordi puhul. Allikas: (Autori koostatud) 

 

Kui toode müüakse välismaise vahendaja kaudu, on tavalise turustuskanali lülideks 

välismaine importöör-edasimüüja ja agent. Importöör on iseseisev tööandja, kes ostab ja 

müüb tooteid oma nimel ja arvel ning üldjuhul omab ka ladu. Importöör on eksportööri 

lõppklient, kellele antakse üle toote omandiõigus, selle edasimüümise risk ja vastutus. 

Importöör maksab eksportöörile reaalse kauba eest täielikult. Agent müüb tooteid tööandja 

nimel ja arvel. Üldjuhul ei tegele agent ladustamisega ega vastuta makse saamise eest. Iga 

äritehingu eest saab agent kokkulepitud protsendi alusel vahendustasu. (Vihalem 1999: 97-

98) 

Teine võimalus, milleks on müüa tooteid ekspordiosakonna kaudu, sõltub läbimüügi 

mahust ning sellest kas ettevõtte toodangu väljaveoga tegeleb üks ainus inimene või terve 

osakond. Ekspordiosakonna ülesanneteks on ka turuinfo kogumine, toetustöö ning 

hinnakujundamine. (Vihalem 1999: 98-101) 
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Ekspordiosakonna põhiülesanded: 

1. Välisturu valimine. 

2. Ekspordikanali leidmine. 

3. Välisturustaja otsimine. 

4. Toote saamine välistrustajale. 

5. Ekspordidokumentatsiooni vormistamine. 

6. Välisturustaja kontrollimine. 

Teoreetiliselt võib tootja pakkuda kaupa kogu maailmas, kuid praktiliselt on see võimatu, 

kuna üks turg on liiga väike, teisel on liiga suur konkurents, kolmandal ülemäära kõrged 

tollimaksud jne. Seega ekspordituru valimisel on vajalikud turu-uuringud, et välja selgitada 

soodsamad turud ja kindlaks määrata, millised on parimad võimalused toodete 

turustamiseks. 

Sobiva turu valikul tuleb arvestada paljude teguritega:  

 Müügitsoon peab olema ilma impordikitsenduseta, kõrgete tollide ja lõivudeta.  

 Selles piirkonnas on nõudlus selle toote järgi ning see on stabiilne ja kasvav.  

 Tarbija on huvitatud sellest tootest ning selle omandamisest.  

 Ettevõttele peavad olema selle toote kohandamine, vedu ja hooldus jõukohased, sest 

kui tootjal puuduvad vahendid, siis võib kogu eksportimise projekt läbi kukkuda ning 

ettevõttele tuua suure kahjumi.  

 Raharinglus  ja turustus peavad olema usaldusväärsed. 

Ekspordikanali otsingutel peab firma juhtkond vastused leidma järgmistele küsimustele: 

1. Missugustele nõuetele peab ekspordikanal vastama?  

2. Milline ekspordikanal sobib kõige paremini firma tingimustega? 

3. Missugune ekspordikanal rahuldab firmat kõige rohkem?  

See tähendab, et toodete vahendamiseks on mitmeid võimalusi, mille plusse ja miinuseid, 

sisenemiskulusid ja tulevast käivet on vaja väga põhjalikult uurida.  

Levinumad ekspordikanalid on järgmised (Vihalem 2003: 275): 

 Turustuslik haruettevõte. Tugev tootja võib suure sihtturu korral rajada oma 

müügivõrgu. Firma turustuse peamiseks tugevuseks on põhjalik kontroll välisturunduse 

üle, puuduseks aga suured püsikulud ja kõrge risk. 
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 Otsesuhtlus tarbijaga. Vähem levinud viis on firma esindajate otsesuhtlus välisriigi 

tarbijatega vahendajaid kasutamata. See on mõeldav üksnes siis, kui väljaveetava 

kauba ühikuväärtus on väga suur või müüakse vaid vähestele suurklientidele. 

 Kohalik turustaja. Väikese turu korral kasutatakse turustajatena kohalikke esindajaid. 

Turustajad ostavad kokku suuri tootevarusid ning vastutasuks on neile antud ainuõigus 

müüa seda toodet kindlaksmääratud piirkonnas või teatud liiki klientidele. Turustajad 

saavad kasu ostu- ja müügihinna erinevusest. Seega õige turustaja on üheks tähtsaimaks 

teguriks, toote nõudluse määramiseks välismaal. Turustusfirmade kohta saab teavet 

mitmest allikast, näiteks kaubandust-tööstuskojast, turu-uurimisfirmadest, pankadest, jne. 

Eduka töö korral võib tootja tulevikus kaaluda ühisfirma rajamist turustajaga. 

Pärast kõlbliku turustaja leidmist on vaja kaubad temani toimetada. Veoviisi valik sõltub 

toote olemusest, kohale toimetamise tähtaegadest, transporditeenuse hindadest, 

kindlustusmaksudest jm. Tähtis on ka toote pakendamine, kuna sellest sõltub milliseid 

transpordivahendeid kasutatakse. 

Eksporttootega kaasas käiv dokumentatsioon võib olla tunduvalt mahukam kodumaisest, 

sest üks saadetis võib vajada üle 40 eri dokumendi ning sadu koopiaid. Need mured on 

ületatavad, kui kastutada pankade, veofirmade, kindlustusasutuste, pakendamisettevõtete 

jm eksporti hõlbustavate organisatsioonide abi. Seega eksportija saab valida, kas sooritab 

teatud toimingud ise või kasutab pakutavaid teenuseid. 

Kuigi turustaja hoolitseb toote välismüügi eest, ei ole tema huvid alati tootja taotlusega 

kooskõlas, eriti juhul, kui toode moodustab väikese osa kogukäibest. Eksportija ei saa 

turustajat otseselt kontrollida, kuid ta võib stimuleerida kaubamüüjat efektiivsemalt 

tegutsema. Turustuse tõhususe nimel peab alustuseks valima õige partneri ning sõlmima 

korrektse lepingu, kus kõik kohustused ja õigused täpselt kirjas. Eksportija peab olema 

turustajaga tihedas kontaktis ja  abistama teda vajadusel ning maksma tasu sõltuvalt 

läbimüügist. Tähtsal kohal on müügi- ja hoolduspersonali koolitamine. 
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2.  PUITMAJADE TÖÖSTUS EESTIS 
 

Iga inimene, kes on otsustanud ehitada puidust elumaja või suvila, on enne valiku 

langetamist küsinud: „Aga miks just puidust?“ Vastus on lihtne - puit on meeldiv ja soe 

materjal ning puidul on omadusi, millele võrdväärset ei suuda pakkuda ükski teine 

ehitusmaterjal. Puit annab ümbritsevale lisamõõdet ning ilmutab ainulaadset värvi, vormi 

ja tekstuuri kombinatsiooni.  

Tänapäevase puitmajakujunduse mitmeid aspekte on vorminud meie esivanemate 

eluasemed, kelle elustiilist ja meelelahutusest annab aimu nende kunstkäsitöölik pärand.  

Tähtis fakt, mida ei tohiks unustada, on et puidu puhul on tegu taastuva ressursiga. 

Langetatud metsa kohale on kaheksakümne aasta pärast kasvanud „ehitusküpsed“ puud. 

Seega puitmaja peamiseks väärtuseks võib pidada tervislikkust ning head elukeskkonda, 

säästlikkust ja loodussõbralikkust – lisaks sellele on puitmajas on inimestel hea elada. 

(Inseneeria… 2010/2:  46-47) 

Järgmises tabelis on toodud puitmajade põhilised plussid ning sellest võib järeldada, et 

puitmajad ei jää alla ühelegi muule ehitisele.  

 

Tabel 5. Puidu eelised. Allikas: (Eesti Puitmajaliit) 

Puidu omadused Selgitus 

Energiasäästlikus Energiat säästab puit nii tootmisel kui ka kasutamisel, näiteks sama 

kandevõimega terastala tootmiseks kulub kuus korda rohkem energiat kui 

liimpuittala jaoks. 

Heli pidevus Tänu rohke poorse materjali sisaldusel ja kihilisele struktuurile on 

puitkarkassi seinte heli pidevus  väga hea. 

Tulekindlus Õige projekteerimise ja ehituse korral on puitmaja sama tuleohutu kui 

kivimaja.  

Niiskus Puitmaja ehitamisel on vaja jälgida, et kasutatav puit ei saaks märjaks enne, 

kui katus karkassi kaitsma hakkab.  

Hind Puit ei ole kallim kui teised materjalid. 

Kestvus Parim kinnitus väitele, et puitmaja kestab aastasadu, on Eestis ja mujal 

tänaseni püsivad väga vanad puitmajad. 

 

Pehme puit, nagu kask, seeder, kuusk ja mänd, on palkmajade ehitamisel alati olnud 

eelistatum kui kõva puit, põhjuseks kiire kasvutsükkel ja fakt, et seda on hõlbus lõigata. 
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Teine palkmajade välimust mõjutav oluline element on seinu moodustavate palkide profiil. 

(Miller 2009: 18) 

Puitmajade ajalugu ulatub  12.- 13.sajandisse, mil põhiline osa Euroopa ja Skandinaavia 

elanikest sõltus peavarju ja ulualuse ehitamisel peaasjalikult kohapeal kättesaadavast 

metsamaterjalist. Tiheda metsasaastatusega maapiirkondades ehitati paljud puitmajad 

palkidest, seinteks said horisontaalselt üksteise külge kinnitatud ümarad või freespalgid, 

mis ühendati harilikult nurkades seotisega. Neis piirkondades andis selline ehitusviis 

soojustuse esinevate ülimalt külmade talvede vastu. Nii sai alguse puitmajade ehitamine. 

19.sajandil oli puitmajade ehitamine kõige kiirem, kergem ja odavam viis nö peavarju 

saamiseks. Kuid tehnoloogia areng ja klientide nõudmised on ka puitmajade tootjaid viinud 

üha uuematele ja kaasaegsematele lahenduste otsimiseni. (Inseneeria… 2010/2: 46) 

Eestis hakati kokkupandavad puitmaju tööstuslikult tootma 1950. aastatel metsamajandite 

tootmisbaasides. Neid tehti nii freespalgist kui ka kilpelementidest. Palkmajade kui 

elumajade tootmine sai alguse 1991.aastal Maardus. Praeguseks on puitmajade tööstuslik 

tootmine arenenud eraldi tööstusharuks, kus tegutseb 140 ettevõtet, kelle müügitulu aastas 

on kokku ligi kakssada miljonit eurot, millest 85-90%.  moodustab eksport. Peamisteks 

sihtturgudeks on Skandinaavia, Saksamaa ja Suurbritannia. 

Puitmajavalmistajate toodang on tänapäeval väga erinev - toodetakse ruumelement maju, 

elementmaju, palkmaju nii kantpalgist kui ümarpalgist ning aiamaju. Palkmajade tootjad 

jagunevad veel käsitööna ja masinatega tootjateks. Puitmajaliidu liikmed omavad  

toodangu valmistamisel pikaajalisi kogemusi, seega on toodang konkurentsivõimeline ka 

maailma turul. Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 20. mail 

1999.aastal. Käesoleval hetkel kuulub liitu ligi 30 ettevõtet. 

Ühinenuna loodavad puitmajade tootjad olla turgudel konkurentsivõimelisemad, ühiselt 

lahendada töötajate koolitusega seonduvaid probleeme, arendada kutseõppe valdkonda 

ning kujundada Eesti puitmajatootjate mainet. Liikmete jaoks on tähtis ka ühine 

infovahetus ja kogemuste jagamine. (Eesti Puitmajaliit) 

Nagu väideti eespool, on tänapäeval puitmaju tootvaid ettevõtteid umbes 140 ja tootjate 

üldise iseloomustuse on kokku võetud järgnevas SWOT-analüüsis. 
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Tabel 6. Puitmaja tootjate SWOT-analüüs. Allikas: (Eesti puidusektori... 2004: 223-228) 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 Eesti tootjad on paindlikud, nad saavad 

toota just sellist maja, nagu klient soovib, 

 Kvaliteet on Eesti eksportööridel parem 

kui Poola, Leedu ja Läti konkurentidel, 

 Hind on Eesti tootjatel madalam, kui 

lääneriikide tootjatel, 

 Puitmaja ehitus ei võta palju aega, 

 Tootmishooned ja –seadmed on paljudel 

firmadel heas seisus, 

 Ettevõtetel on piisavalt tootmisvõimsust, 

et toodangu mahu oluliselt suurendada, 

 Mõnedel firmadel on välja kujunenud 

pikkajalised koostöölepingud mitmete 

klientidega, 

 Paljud ettevõtted on oma tööjõu 

korralikult välja koolitanud. 

 Raske leida kvaliteetset oskustööjõudu, 

 Suvel, kui on ehituse tipphooaeg, on raske 

tööjõudu leida, 

 Eesti turul käib hinnasõda, väiksemad 

ettevõtted müüvad odavat, kuid 

madalakvaliteedilist toodangut,  

konkurents on tihe, 

 Eesti ettevõtjatel napib kogemusi, 

 Välismaised ostjad jätavad kauba eest 

maksmata,  

 Talveperioodil (detsember-jaanuar) on 

majade müük ebastabiilne, 

 Eestis napib kvaliteetset puitu, mis sunnib 

seda importima, 

 Toormaterjal on kallis (eriti saepalk), 

 Firmadel napib finantsressursse, 

 Napib infot eri riikides nõutavate 

sertifikaatide ja standartide kohta, 

 Väikeste tootekoguste maismaa transport 

on väga kallis. 

VÕIMALUSED OHUD 

 Euroopa Liidu liikmesriigid ei saa enam 

Eesti tootjate eest kaitsta oma turgu, 

 Nõudlus puitmajade järgi kasvab, 

 Ettevõtted võiks rohkem arendada oma 

kaubamärki, 

 Rohkem arvestada klientide vajadustega, 

 Kaasata välisomanikke. 

 Konkurendid tugevnevad, 

 Suurele toodete kogusele on raske ostjaid 

leida, 

 Ekspordi suurendamist takistavad 

finantseerimise probleemid, 

 Odavamate puitmajade eksporti takistavad 

kallid transpordikulud, 

 Puudulik keeleoskus, 

 Toormeprobleemid võivad süveneda, 

 Suuremate majade ehitamiseks on vaja 

lisatööjõudu, 

 Majanduslangus vähendab huvi majaostu 

vastu, 

 Olulise kliendi kaotus võib mõjuda 

firmale raskelt. 
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Järgmine joonis annab ülevaadet, kuidas puitmajade ekspordi osa jagunes riikide vahel 

aastal 2013.  

 

 

Joonis 7. Puitmajade ekspordi jagunemine riikide vahel. Allikas: (Eesti Puitmajaliit) 

 

Statistikaameti andmetel on Eesti puitmajade eksport alates 2009. aastast stabiilselt 

kasvanud ning Eesti on enim puitmaju eksportiv riik Euroopas. Eesti puitmaju tarnitakse 

kõige enam Norra Kuningriiki, tänasest ekspordist ligi 40%. Võrreldes 2011. aastaga on 

puitmajade eksport Norra suunal 2013. aastaks kasvanud 29,8%-lt 39,3%-le. Oluliste 

sihtturgudena tõusevad esile ka Saksamaa, moodustades kogu puitmajade ekspordist 

19,4%, Rootsi 9,3% ning Suurbritannia 7,8%. Jätkuvalt on oluline sihtturg Prantsusmaa, 

kuhu 2010. aastal eksport küll vähenes, kuid mis on 2013. aasta seisuga taastumas, 

moodustades Eesti puitmajade ekspordist 6,5% . 
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3. AS VALMECO TEGEVUS EKSPORDI VALDKONNAS JA 

TEGEVUSALTERNATIIVID 

 

3.1. Uurimismeetodika 

 

Ekspordi arengusuundade kavandamise jaoks kogus autor nii primaarset kui ka 

sekundaarset informatsiooni. Alguses oli koostatud magistritöö kava ning lähtudes sellest 

oli koostatud ka vajaliku informatsiooni nimekiri.  

Informatsiooni allikad: 

 Intervjuud; 

 Internet; 

 Kirjandusallikad; 

 Ajakirjad. 

Primaarne informatsioon. Antud töö primaarne informatsioon on kogutud 

otseintervjuude teel, mis viis läbi autor isiklikult. Küsitleti AS Valmeco finantsisti ja 

tootmisjuhti, samuti AS Espak esindajat ning Puitmajaliidu esindajat. Intervjuud AS 

Valmeco finantsisti ja tootmisjuhi ning AS Espak esindajaga viidi läbi AS Valmeco 

kontoris Jõgeval, iga esindajaga individuaalselt. Puitmajaliidu esindajat ning AS Lasita 

Maja esindajat küsitleti elektroonposti teel. 

Läbiviidud intervjuude kokkuvõtted on avaldatud töö lisades. 

Sekundaarne informatsioon. Teoreetilise osa kirjutamisel olid peamisteks infoallikateks 

erialased raamatud, ajakirjad ja internet.  

Andmete töötlemine ja vormistamine. Töös kasutatud andmetest on saadud juba töödeldud 

kujul ning osa vajas töötlemist. Andmed on esitatud tabelitöötluse programmi Excel ja 

tekstitöötluse programmi Word abil. 
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3.2. Ettevõtte tutvustus ja majandustegevuse analüüs 

 

AS Valmeco on erakapitalil tegutsev firma aastast 1991. Ettevõtte asub Jõgevamaal, 

Jõgeva linnas aadressil Välja tn 3. AS Valmeco põhitegevuseks on freesprussmajade 

valmistamine, kuid ettevõtte tegeleb ka puidust akende-uste, kui ka betooni 

valmistamisega. Samuti tegeleb ettevõtte saematerjali ja ehitusmaterjalide müügi ning 

tööriistade laenutusega kaupluses UKU KESKUS. 

AS-i Valmeco juhib kahest liikmest koosnev juhatus ning töötajaid on ettevõttes kokku 80. 

AS Valmeco tegevus jaguneb nelja osakonna vahel:  

 tootmisosakond,  

 ehitusosakond,  

 finantsosakond, 

 kaupluseosakond.  

AS Valmeco ettevõttele kuulub üks puidukoda, värvimiskoda ning kaks laohoonet. 

Puidutöökojas valmistatakse prussmajade detailid (seinad, põrand, lagi, uksed, aknad, 

trepid jne) vastavalt projektile ning laohoone ruumides komplekteeritakse müügiks 

detailid. Värvimiskoda sai teoks aastatel 2011-2012, kui tekkis nõudlus värvitud majade 

järgi ning värvimiskoja rekonstrueerimine oli väga mõistlik investeering.  

Oma valmistatud puitmajade põhikriteeriumiks toob AS Valmeco välja kvaliteedi. 

Ettevõtte eesmärk on toota just kvaliteetseid maju, sest kvaliteetse toodangu eest saab 

küsida õiglast hinda. Aastal 2008 tõi kvaliteedi  tähtsustamine ettevõttes kaasa suuri 

muudatusi. Saekaater oli suletud, sest ettevõte ei olnud enam võimeline valmistama  

kvaliteetset toormaterjali ning paranduste tegemise asemel oli seda odavam sisse osta. 

Samuti kasvasid pidevalt praagitud saematerjali mahakandmisega seotud kulud. Praegu 

ostab AS Valmeco saematerjali Imaverest. 

AS Valmeco arendab ning täiustab oma toodet pidevalt. Näiteks 2008. aastal soetati 

majaprusside tapiliini masin, mis võimaldab toota erinevaid detaile, kaks aastat hiljem 

soetati pruss- ja karkassmaja tootmisliin Hundegger, ja nagu eespool oli öeldud, 

rekonstrueeriti 2012. aastal värvimiskoda. 
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AS Valmeco valmistab freesprussmaju seinapaksusega 40 mm, 50 mm, 70 mm ja 94 mm. 

Majade otstarve ulatub mängumajadest kuni suvilateni. Järgmine joonis annab ülevaate 

ettevõtte toodetud majadest maja tüüpide ehk siis seinapaksuse järgi.  

 

 

Joonis 8. AS Valmeco toodetud majade struktuur majatüüpide järgi. Allikas: (Autori koostatud) 

 

Freesprussmaju on võimalik tellida kas standardmajade valikust või kliendi soovi järgi 

valmistatud maja ehk  siis individuaalprojekti järgi. Viimasel ajal rohkem kui pooled 

majad valmistatakse eriprojektide järgi. Kindlasti on üksikute majade valmistamine palju 

kulukam, kui masstootmine, kuid väga oluline on pakkude kliendile rahulolu, ehk just tema 

soovidele vastavat kvaliteetset puitmaja.  Ettevõttes kohapeal projekteerijat ei ole, kuid 

hetkel on AS-l Valmeco ligi 140 majaprojekti ning kõik võimalused need projektid 

teostada. „Kuigi tegu on pigem standartmajadega nõutakse ikkagi iga projekti puhul tarbija 

vajadustest lähtuva omapära“, täpsustas finantsist. 

Klient saab tellida AS’s Valmecost kas ainult majakarbi või siis koos uste, akende ning 

vajadusel ka trepiga maja. Majad valmistatakse kuusepuidust, aknad ja uksed aga 

männipuidust. Aiamajad, mis toodetakse enamasti standardprojekti järgi, on peamiselt 

õhema seinapaksusega 40-50 mm, eriprojekti järgi tellitakse enamasti suvemaju, mille 

seinapaksus on 70-94 mm. Kuigi projektidest seinapaksusega 94 mm võiks juba rääkida 

kui elumajast, siis tootmisjuhi sõnul liigituvad ka need suvemaja alla. Nendes majades 

saaks küll aastaringselt elada, kuid talvised küttekulud on väga suured. Parema 

soojustamise juurutamine tooks ettevõttele aga lisakulusid. Kas paremini soojustatud maja 

eest saaks küsida suuremat hinda, on küsitav, sest klient järgib põhimõtet - kõrgem 

kvaliteet, madalam hind.  

36%

22%

15%

27%
Seinapaksus
40mm

Seinapaksus
50mm

Seinapaksus
70mm

Seinapaksus
94mm
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AS Valmeco toodangust on kõige suurem nõudlus praegusel hetkel aiamajade järgi ning 

seda oli näha ka eespool joonisel 8, kus majad seinapaksusega 40 mm ja 50 mm, 

moodustasid vastavalt 36% ja 22% ettevõtte kogu tootmismahust.  Muidugi on aiamajade 

tootmine ettevõttele ka kasulikum, sest nende tootmine on odavam kui suvemajade oma ja 

konkurents on väike. Ühe aiamaja detailid valmivad keskmiselt1-2 nädalaga. 

Lahendust „Võtmed kätte“ AS Valmeco praegu ei paku, sest ettevõttes ei ole inimesi, kes 

tegeleks ainult majade kokkupanekuga ning majade montaaž väljaspool Eestit on 

keerulisem. Olukorras kus kliendil tekkib probleeme maja üles püstitamisega, saadetakse 

appi spetsialistid. 

Järgmise etapina sai analüüsitud AS Valmeco majandustegevust majandusaasta aruannete 

põhjal. Uuritava perioodi sisse mahub majandusbuumi lõpp, sellele järgnenud 

majanduskriis ning viimasest toibumine. 
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Tabel 7. AS Valmeco müügitulu aastatel 2007-2013. Allikas: (AS Valmeco majandusaasta 

aruanded) 

Müügitulu (tuh, EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Omatoodete müük 4 105 3 747 3 569 3 945 4 199 4 249 3 948 

Ostukaupade müük 1 212 1 059 831 848 938 845 829 

Teenused 123 121 89 119 95 89 110 

Müügitulu kokku 

tegevusalade lõikes 5 440 4 928 4 489 4 912 5 232 5 184 4 887 

Eesti 5 415 4 903 4 489 4 909 5 232 5 184 4 886 

EL (Soome, Inglismaa) 24 25 0 3 0 0 1 

Müügitulu kokku 

piirkondade lõikes 5 440 4 928 4 489 4 912 5 232 5 184 4 887 

Müügitulu muutus    -9,42% 

-

17,48% 

-

9,70% 

-

3,82% 

-

4,71% 

-

10,16% 

         

Kauba, materjali ja 

teenuste kulu (tuh, EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tooraine ja põhimaterjal 2 900 2 062 2 263 2 636 2 767 2 838 2 674 

Elektri ja soojusenergia 97 87 68 94 104 124 142 

Transpordikulu 25 17 9 10 20 9 9 

Ostukaubad 919 820 640 654 689 622 622 

Kauba, materjali ja 

teenuste kulu kokku 3 942 2 985 2 980 3 394 3 579 3 593 3 447 

Kauba kulu muutus    

-

28,92% 

-

21,98% 

-

9,12% 

-

4,61% 

-

2,16% -7,80% 

         

BRUTOKASUM (tuh, 

EUR) 1 498 1 942 1 509 1 519 1 653 1 590 1 440 

 

Tabelis 7 on välja toodud AS Valmeco müügitulu aastast 2007 kuni 2013. Tabeli alguses 

on eraldi välja toodud müügitulu tegevusalade lõikes, siis müügitulu geograafilise 

piirkonna järgi ning tootmisega otseselt seotud kulud. Tabelist  on näha, et suurim osa, 75-

82 protsenti müügitulust, saadakse omatoodete müügist. AS Valmeco omatoodangu alla 

kuuluvad valmistatud freespuitmajade detailid, aknad ja uksed. Ostukaupade müük on 

ehituskaupade edasimüük ning teenused, ettevõte pakub betooni valmistamist ja 

saematerjali kuivatusteenust.  

Kui vaadata ettevõtte müügitulu, siis kõige suurem muugitulu langus võrreldes aastaga 

2007 oli aastatel 2008 (-9,42 %) ja 2009 (-17,48%). Seega võib kindlalt väita, et 

majanduskriis on mõjutanud ka puidutööstust. Järgnevatel aastatel on müügitulu hakanud 
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kasvama, kasvutempo on küll kordades aeglasem, kuid see on ikkagi parem kui langus. 

Aastatel 2011 ja 2012 on müügitulu jõudnud praktiliselt buumi tasemele, ehk siis 

langusemäär oli kõigest -3,82% ja -4,71% võrreldes aastaga 2007. Aastal 2013 on aga jälle 

näha suuremat müügitulu langust, mis on tingitud tellimuste vähenemisest. Sarnase languse 

ja tõusu on sellel perioodil läbinud ka tootmisega otseselt seotud kulud, kuid kulude tõus ei 

olnud nii kiire. Põhjuseks võib olla see, et puiduhind oli mõnda aega madalamal tasemel. 

Viimastel aastatel on aga puiduhind küll aeglaselt, kuid pidevalt kasvanud, puiduhinna 

kasvu tõttu ei olnud võimalik aga samaväärselt tõsta majade hindu, sest see oleks 

vähendanud klientide arvu. Seega puiduhinna tõus vähendab praegu otseselt ettevõtte 

ärikasumit, muudeks tegevuskuludeks jääb tulust vähem kui üks kolmandik (2013.aastal). 

Parema visuaalse ülevaade omatoodete müügist saadud tulu ning puitmajade materjali kulu 

suhtest annab aga järgmine joonis. 

 

 

Joonis 9. Ärikasumi visualiseerimine aastadel 2007 kuni 2013. Allikas: (AS Valmeco majandusaasta 

aruanded) 

 

Praegu müüakse suurim osa AS Valmeco toodangust edasimüüja kaudu Saksamaale ja 

Hollandisse. Nendes riikides võib olla kergem leida turgu, kuna ehitus- ja muud nõuded 

puitmajadele ei ole veel nii ranged. Suur nõudlus puidust suvilamaajade järele on ka  

Prantsusmaal, kuid takistavaks asjaoluks on see, et Prantsusmaa pangad ei taha anda 
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inimestele laenu puitmajade soetamiseks ning oma sissetulekutega ei saa inimesed seda 

endale lubada. Loodud on ka kontakt Hispaaniaga läbi uue edasimüüja, kuid konkreetseid 

tellimusi sealt veel tulnud ei ole, sest koostöö on läbirääkimiste staadiumis. 

AS Valmeco juhtkond on mõned korrad võtnud osa ka ehitusmessist ning ettevõtet on 

korduvalt esindanud ka edasimüüja, kuid uusi kontakte või suuri tellimusi kahjuks see 

kaasa ei toonud. Puitmajaga osalemine messil ei ole lihtne. Maja (mõõdus 1:1) transport ja 

kokkupanek on keeruline ning aeganõudev. Maja vähendatud makett võib olla ei kanna üle 

kogu puitmaja omapära ning see võib jääda miinuseks, sest nagu öeldakse, et „Oma silm 

on kuningas“.  

2013. aasta suvel asus AS-s Valmeco tööle turundusspetsialist, kelle ülesandeks on otsida 

uusi kontakte ning uusi turge toodete realiseerimiseks. Spetsialisti töö ei ole veel toonud 

soovitud tulemust, kuid mõned sammud eesmärgi saavutamiseks on juba tehtud.  Esimese 

etapina on oluliselt täiendatud ettevõtte kodulehekülg. Tänapäeva maailmas on internet 

väga tähtsal kohal, enamus toimetusi tehakse interneti teel ruumist lahkumata. See on kiire 

ja mugav. Esmane mulje ettevõttest kujuneb just kodulehte külastades. Teise etapina on 

planeeritud AS Valmeco toodete kataloog, et tooteid tutvustav informatsioon oleks alati 

käepärast.  

Järgmise etapina on plaanis teostada põhjalik turu-uuring Saksamaa, Prantsusmaa, Norra 

ning Islandi kohta. AS Valmeco üks eesmärk on müüa oma toodangut Euroopa riikidesse,  

kuna sellega kaasneksid väiksemad transpordikulud, kui teistesse maailma riikidesse 

müües. See annab võimaluse leida soodsaim transportimise viis, sest firmasid kes pakuvad 

transporditeenust Euroopasse on väga palju. Siinkohal on neil võimalus kliendile tellimus 

kiiresti kohale toimetada, sest ei pea kombineerima mitut transpordivahendit, kus näiteks 

ühe hilinemise tõttu jookseb kokku kogu skeem. Teiseks on eurooplaste 

iseloomuomadustest tulenevate sarnasuste tõttu lihtsam läbirääkimisi pidada ja 

kompromisse leida. AS Valmeco kuulub pigem väikese ettevõtete alla, seega on väga 

oluline tugevate sidemete loomine välisturuga. 

 

3.3. AS Valmeco toodete ekspordi korraldamine 

 

Puitmajade realiseerimise seisukohalt on Eesti turg niivõrd väike, et teenida sealt 

märkimisväärset kasumit on praktiliselt võimatu. Seetõttu on AS Valmeco tootmine 
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suunatud enamasti ekspordile ning oma tooteid realiseerib ettevõte AS Espak abil. Seega 

ettevõtte müügitulu sõltub otseselt freespuitmajade tellimustest teistest riikidest ning 

tellimuste arv ja maht seletab ka müügitulu kõikumisi viimase kuue aasta jooksul.  

Järgmine joonis annab täpsema ülevaate, kuidas toimub AS Valmeco freesprussmajade 

realiseerimine, alustades kliendi soovist osta maja ning lõpetades maja toimetamisega 

lõpptarbijale.  

 

 

Joonis 10. AS Valmeco majade realiseerimise skeem. Allikas: (Autori koostatud) 

 

Iga toimingu vahelüliks on AS Espak. Majade valmistamine toimub tellimuste alusel ning 

nad realiseeritakse läbi AS-i Espak. Teisisõnu, kui kliendil tekkib soov osta maja või 

suvemaja, siis AS Espak võtab tellimused vastu ning edastab selle AS-i Valmeco. Viimane 

teeb oma tingimustel hinnapakkumise ning edastab selle AS Espakile. Nagu ka eespool sai 

öeldud, igale tellimusele läheneb AS Valmeco individuaalselt, lähtudes kõigepealt maja 

tüübist ning sihtriigist, kas tegu on standard- või täiesti valmistatud individuaalprojektiga, 
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jne.   AS Espak omakorda lisab hinnapakkumisele oma juurdehindluse ehk siis vahendaja 

tasu ning edastab viimase hinnapakkumise kliendile. Kui klient on pakkumisega nõus, siis 

saab AS Valmeco korralduse maja valmistamiseks kokkulepitud tingimustel. Kui kõik 

majadetailid on valmis, komplekteerib AS Valmeco maja ning korraldab transpordi. Uute 

klientide otsimise ning olemasolevate klientidega arveldamise ja suhtlemisega tegeleb AS 

Espak. AS-l Valmeco jääb ainult arveldada müügid edasimüüjaga. AS Valmeco finantsisti 

sõnul on nende ettevõte väga väike ning seega on omaette maailmaturul läbi lüüa  

tunduvalt raskem. 

Viimastel aastatel moodustab olulise osa müügitulust, ehk umbes 90-95 protsenti, 

puitmajade müük välismaale, see toimub läbi vahendusfirma Saksamaale, Hollandisse, 

Rootsi. AS Valmeco on üritanud müüa ka välismaale vahendajata, kuid nende puitmajade 

müügimaht oli väga väike. Eelmises alapeatükis tabelis 7, on välja toodud müügitulu 

geograafilise piirkonna järgi. Sealt me näeme, et 2008. aastal toimus omatoodangu müük 

Inglismaale, kuid see liigitub pigem juhuekspordi alla, sest koostöö piirdus mõne üksiku 

tellimusega. Üheks põhjuseks võib nimetada majade mittevastavust Inglismaal olevatele 

kõrgetele soojustusnõuetele. Juhueksport oli ka 2010. aastal Soome, millest pikemaajalist 

koostööd ei kujunenud. Ettevõtte on müünud aiamaju Eestis otse kliendile, kuid selle 

osakaal müügimahus on samuti väga väike.  

AS-il Espak on aga pikaajaline kogemus puitmajade edasimüüjana. Ettevõte tegeleb 

freespuitmajade edasimüügiga  juba kaheksateist aastat. Lisaks AS Valmeco toodangule 

müüb ettevõte ka Saaremaal tegutseva firma puitmaju, kuid selle müügiosakaal on väga 

väike. Puitmaja valmimise ahel on täpsemalt kirjeldatud eespool. Pikaajaliste kogemuste 

põhjal oskab AS Espaki esindaja juba öelda, mis riigis mis hinnaklass majadele kehtib, 

näiteks Saksamaa kliendid kauplevad hinna võimalikult madalaks.  

Tänu pikaajalisele kogemusele on AS-il Espak tekkinud ka oma koostööpartnerid teistes 

riikides, ehk teisisõnu firmad, kes tellivad teatud koguse puitmaju  ja müüvad need edasi 

oma turul. Seega aasta alguses, kui põhihooaeg pole veel alanud, teeb AS Espak prognoosi, 

mis tüüpi maju ja kui suures koguses saab realiseerida. Jaanuar-veebruar valmistatakse 

tellimused ette. Puitmajade põhihooaeg on märtsist-septembrini, sest see on kõige soodsam 

aeg majade kokkupanekuks. Seda näeb ka järgmisel joonisel, mis annab ülevaate AS 

Valmeco tootmismahtudest. 



37 
 

 

Joonis 11. AS Valmeco keskmine tootmismaht kuude kaupa. Allikas: (Autori koostatud) 

 

AS Valmeco tootmismaht sõltub viimastel aastatel täielikult AS Espaki tellimustest, nende 

vähesuse tõttu kasutab ettevõte  keskmiselt 80 protsenti oma võimalustest. Analüüsides AS 

Valmeco tootmismahtu kuude lõikes on  näha, et aasta alguses ning eriti lõpupoole on 

tootmismaht palju madalam kui tootmisvõimalused. Suvekuudel võiks tootmismahuga juba 

rahule jääda. Kui jaanuaris ja veebruaris saab veel mõned majad ette valmis teha, nagu sai 

öeldud ka eespool, siis aasta viimasel kuul kehtib AS Espaki puitmajade müügi 

realiseerimise kuldreegel, et „aasta lõpus peab ladu olema tühi“. Põhjuseks on see, et 

järgmiseks aastaks lattu seisma jäänud majade hind ei pruugi olla proportsioonis 

valmistamiseks ettenähtud hinnakalkulatsiooniga. Kuna puidu hinnad viimastel aastatel on 

olnud muutuvad, on puidu odavnemise korral maja maha müümine turuhinnast kallimalt 

võimatu.  

Tänu pikaajaliste tegutsemisele on AS-il Espak kujunenud kindlad koostööpartnerid, seega 

on ekspordiga seonduvad riskid minimaalsed. Vaatamata sellele otsitakse pidevalt uusi 

turge ning kontakte, teostatakse erinevad turu-uuringud ning klientide tausta uuringud. 

 

3.4. Ülevaade puitmaja turgudest Euroopa Liidus 

 

Eksporditurgude hindamisel on välja kujunenud teatud kindlad kriteeriumid, mis tuleb 

arvesse võtta edasisel valikul. Esmalt on olulised poliitilised tegurid (stabiilsus, 

diplomaatilised suhted kodumaaga, riigi sisepoliitika). Teiseks on tarvis arvestada turu 
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potentsiaali (üldine turumaht, kohandamiskulud, konkurents). Majandustegurite poolelt 

tulevad arvesse areng, seisund, tootmise tugevus, tarbimine. Kultuurikeskkond tähendab 

kultuurilist lähedust või kultuurierinevusi. Infrastruktuuri osas on oluline jaotussüsteemi 

iseloom, kommunikatsiooni korraldus ja geograafia. Ning lõpuks tulevad arvesse 

õiguslikud aspektid (maksud, tehnilised barjäärid jms). (Wood, Robertson 1998: 38-39). 

 EL-iga liitumise järgsetel aastatel oli ekspordi kasvutempo Eestis kõrge. 2007. aastal 

hakkas kasvutempo aeglustuma ning 2009. aastaks oli väliskaubanduse kasv asendunud 

globaalse majanduskriisi tõttu järsu langusega (eksport vähenes kakskümmend kolm 

protsenti). 2010. aastal toimus pööre paremuse poole ning eksport hakkas taas suurenema, 

võrreldes 2009. aastaga eksport kasvas kolmkümmend viis protsenti. 2010. aastal 

eksporditi Eestist kaupu kokku jooksevhindades 8,75 miljardi euro eest, see ületas isegi 

ekspordi 2008. aasta käibe, mis oli seni kõrgeim, millest puittoodete eksport moodustas 

kaheksa protsenti. Väliskaubanduse kasv kiirenes eriti aasta lõpukuudel, mil 

majanduskeskkond paranes nii Eestis kui ka partnerriikides. 

Saksamaa. Saksamaa on Liitvabariik Kesk-Euroopas, mis piirneb Taani, Poola, Tšehhi, 

Austria, Šveitsi, Prantsusmaa, Luksemburgi, Belgia ja Hollandiga. See on suur riik nii 

geograafilises, ajaloolises, poliitilises kui ka majanduslikus tähenduses, omades võtmerolli 

mitte ainult Euroopas vaid ka üle kogu maailma. Saksamaa on 80,62 miljoni elanikuga 

Venemaa järel elanike arvult teine riik Euroopas ja suurim Euroopa Liidus. Ülemaailmset 

kuulsust on sakslased kogunud enda autotööstusega, mis on väga kõrgelt hinnatud üle terve 

maailma. 

Saksamaa on tugev ekspordiriik, mis on üles ehitanud oma kaubandussuhted maailma 

erinevate piirkondadega. Seega ka Saksamaa turg on väljakujunenud turg ning turule 

sisenedes peab arvestama, et enamus tooteid on seal juba esindatud, ning seda suhteliselt 

soodsate tingimustega. Suur kaubavalik ning karm konkurents nõuavad uute ärisuhete 

hoolikat ettevalmistamist. Siinkohal saavad abistada mitmed kaubanduse edendamisega 

tegelevad organisatsioonid, näiteks kaubanduskojad, ettevõtte ühendused jne. (Hiiemäe 

1999: 61) 

Saksamaa kui Eesti peamise kaubanduspartneri majanduse hea käekäik mõjutab otseselt ka 

Eesti majandust, kuna Saksamaa on üks viiest Eesti peamisest 

kaubanduspartnerist. Olulisemad ekspordiartiklid Saksamaale olid 2012. aastal masinad ja 

http://et.wikipedia.org/wiki/Kesk-Euroopa
http://et.wikipedia.org/wiki/Taani
http://et.wikipedia.org/wiki/Poola
http://et.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1ehhi
http://et.wikipedia.org/wiki/Austria
http://et.wikipedia.org/wiki/%C5%A0veits
http://et.wikipedia.org/wiki/Prantsusmaa
http://et.wikipedia.org/wiki/Luksemburg
http://et.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://et.wikipedia.org/wiki/Holland
http://et.wikipedia.org/wiki/Venemaa
http://et.wikipedia.org/wiki/Autot%C3%B6%C3%B6stus
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seadmed - 20,5%; puit ja puittooted 15%; muud tööstustooted 12,5% ning metallid ja 

metalltooted - 10,5%. 

Mis puudutab aga metsa- ja puidutööstust Saksamaal, siis töötajate arvu poolest on see üks 

suurimatest tööstusharudest. Kõige rohkem ostetakse Saksamaal elumajadeks karkassmaju, 

kuna nende ehitamiseks on vaja vähem puitu ning see toob hinna alla. Palkmajadest 

müüakse enamasti freespalgist maju, mida kasutatakse „teise eluasemena“ ehk siis 

suvemajana, kämpingu või saunana. Oluliseks tootegrupiks puitmajade turul on ka 

aiamajad. Saksamaa on üks Euroopa suurimatest aiamajade turgudest Prantsusmaa kõrval. 

(Puitmajad – Saksamaa) 

Puit kui ehitusmaterjal on Saksamaal väga populaarne. Puidu kasutamine ehituses on 

kasvav trend ning läbiviidud uuringud näitavad, et 40% elanikest kaalub esmalt puidust 

maja ehitamist, sest puithooneid hinnatakse nende parema sisekliima ja ökoloogiliselt 

korrektsema ehitusviisi poolest. Üheks oluliseks kriteeriumiks maja hinna ja ruumikuse 

kõrval, on sakslaste jaoks kvaliteet. Maja ost võetakse ette üks kord elus ja sakslane 

soovib, et maja peaks vastu kauem kui ühe generatsiooni, seetõttu kvaliteet on äärmiselt 

oluline. Samuti peetakse oluliseks puitmajade head isolatsioon ja energiasäästlikust. Mis 

puudutab aga majade projekte, siis on Saksamaal peaaegu kõik majad kohandatud vastavalt 

kliendi soovile, ainult aiamajade puhul lepitakse standartprojektidega. (Puitmajad – 

Saksamaa) 

Nagu eespool sai mainitud, on Saksamaa puitmajade turg üks suurimaid Euroopas, seega 

on konkurents turul väga tihe ning äritegevuse alustamine saab reeglina toimuda vaid 

kellegi teise turuosa arvelt. Veel viisteist aastad tagasi kaitses Saksamaa oma siseturgu 

sellega, et piiras välismaistele töötajatele töölubade andmist, aga pärast selle takistuse ära 

jäämist avanes turg Kesk- ja Ida-Eurooplaste tootjatele. Saksamaal toodetakse väga palju 

puitmaju, seega on siseturg väga suur ja ekspordi osatähtsus üsna väike. (Puitmajad – 

Saksamaa) 

Ei tohi unustada, et Saksamaal on loodud puitu tutvustavad organisatsioonid ning peaaegu 

igal tööstusharul oma erialaliit. Nii on ka erinevaid puitmaja liitusid, mis annavad välja 

kvaliteedistandardeid ning sageli saavad neid taotleda ainult Saksa tootjad. Seega tegeleb 

erialaliit tänapäeval mõnes mõttes ka koduturu kaitsmisega.  
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Üks viis siseneda Saksamaa turule, on osalemine messidel, sest messid on kauba 

turustamise seisukohalt Saksamaal võtmepositsioonil. See asjaolu eristab mingil määral 

Saksamaad teistest riikidest. Messid on suurepäraseks kohaks turu-uuringute läbiviimiseks, 

uute toodete ja tehnoloogiatega tutvumiseks ning konkurentide jälgimiseks, jne. (Hiiemäe 

1999: 61) 

Saksamaa turul on väga tähtis ka kohaliku esindaja olemasolu, kes tegeleb aktiivselt 

kontaktide leidmisega ja müügiga ning tunneb turu iseärasusi. Kohalik esindaja annab 

klientidele kindlustunde, et probleemide tekkimisel on inimene, kes neid lahendab, sest 

Eesti ettevõtetel on küllaltki raske otse Saksamaa lõpptarbijani jõuda, seega peamisteks 

müügikanaliteks ongi jae- ja hulgimüüjad.  

Spetsialiseerunud jaekauplused omavad tavaliselt ühte või kuni kolm müügipunkti. Nende 

pakutav hind on üldjuhul tootja jaoks parem, kuid kogused on väga väiksed ning tarneajad 

väga lühikesed. Väga tähtsat rolli mängib toote ja teenuse kvaliteet. Hulgimüüjate poolt 

müüdav tootevalik on palju suurem, nad ostavad kokku erinevatelt tootjatelt. Hulgimüüjad 

on teenuse suhtes vähem nõudlikud kui jaemüüjad ning tellitavad kogused on suured, kuid 

hinnatase on madalam. Järjest olulisemaks turustuskanaliks on koduleht ning seal 

avaldatav info peaks olema kättesaadav ka saksa keeles. Siin tekkib küsimus, kui palju 

infot kodulehele välja panna, sest ühest küljest tahab tarbija saada võimalikult põhjaliku 

informatsiooni ning teisalt, liiga detailse info avaldamine jagab palju teavet 

konkurentidele.  (Puitmajad – Saksamaa) 

Üldjuhul sakslased eelistavad kodumaist päritolu tooteid ning seetõttu on kohalikku turgu 

raske veenda välistoodete paremuses. Selleks, et sakslane kaaluks Eesti puitmaja ostmist, 

peab selle hind olema märkimisväärselt odavam kui kodumaistel tootjatel. Osaliselt eesti 

tootjaid ikkagi saavad pakkuda madalamat hinda, kuna Eestis tööjõukulud on madalamad, 

kuid miinuseks on transpordikulud, mis on suurem kui kohalikul tootjal. Lisaks on eesti 

tootjate tugevuseks paindlikkus, kiirus ning harjumus teha eriprojekte ning kvaliteedi osas 

on eesti tootja samal tasemel kui saksamaa oma. Kui aga juba Saksamaal ollakse edukad, 

siis on lihtsam siseneda ka naaberturgudele.   

Holland. Loode-Euroopas asetsev Holland on pindala poolest võrreldav Eestiga, kuid 

asustuse tihedus on kümne korda suurem, mis teeb riigi ka Euroopa üheks tihedamalt 

asustatuks. 
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Majanduskriis, majanduslik ebakindlus ja alanevad hinnad põhjustasid Hollandis 

eluasemeturu ebastabiilsust aastatel 2008 kuni 2011. Kuna Hollandi pindalast on kõigest 

8% kaetud metsaga, mis tähendab Euroopa Liidu mastaabis väikest riiki nii 

metsandustoodete tootja kui ka tarbijana, siis elamute peamise ehitusmaterjalina 

kasutatakse kaltsiumsilikaatkivi ehk teisisõnu liivakivi. Puitmaju kasutatakse rohkem teise 

koduna nädalavahetustel või puhkekeskustes,  94% puittoodetest on Hollandisse 

imporditud. (Puitmajad – Holland) 

Põhiline ekspordiartikkel Hollandisse on aiamajad. Kuna väiksemad puitmajad vee ja 

metsa lähedal, kus saaks suvepuhkust veeta, koguvad üha enam populaarsust. Ning 

puitmajade puhul on väga oluline kvaliteedi ja hinna suhe, sest Hollandi tarbijad ei pööra 

niivõrd tähelepanu toote päritolumaale kui erinevatele sertifikaatidele. 

Hollandi rahvaarvu ja kõrget ostujõudu arvestades, pakub Hollandi turg Eesti ettevõtjatele 

huvi. Seega Hollandi äripartneriga koostööd alustades, peaks alustama äripartneri tausta 

kontrolliga, mille kohta saab informatsiooni Hollandi Kaubandus- ja Tööstuskoja 

regionaalses kontorist. Samuti peab arvestama, et hollandlased eeldavad välispartneritelt 

punktuaalset kinnipidamist lepingutingimustest ning hollandi klientide ligimeelitamiseks 

on üks hea võimalus pikaajalise garantiide pakkumine. 

Eesti toodete maine on Hollandis väga neutraalne, sest Eestit vaadeldakse osana Balti 

riikide rühmast. Seega kõik uudised, mis tulevad Balti riikidest, on need head või halvad, 

mõjutavad ka Eesti ettevõtjate mainet.  

Prantsusmaa. Prantsusmaa vabariik on riik Lääne-Euroopas, kus elab ligi 66,3 miljonit 

inimest. Prantsusmaa on ka kõige tähtsamate rahvusvaheliste organisatsioonide 

asutajaliige. Metsad katavad 26 protsendi riigi territooriumist ning ümarpuidu varumiselt 

on Prantsusmaa Euroopa tähtsaim. (Krinal 1995: 125) 

Puitmajade populaarsus Prantsusmaal kasvas alles kaheksa aastat tagasi, seda põhjustasid 

seadusemuudatused, tarne korrigeerimised ja keskkonnaprobleemide tutvustamine 

märkimisväärne kasv meediakanalites. Tänu uuele energiasäästu õigusaktile ja tarbija 

murele keskkonnapärast on puitmajade turul tohutu kasvupotentsiaali. Uuringud näitavad, 

et 58% kõikidest puitmajadest on valmistatud imporditud toorainest.  (Puitmajad – 

Prantsusmaa) 
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Prantsusmaa turul töötamiseks peab ettevõttel olema turust hea ülevaade ja põhjalikud 

teadmised puitmajadele esitatavate nõuete kohta. Seega suuremaks kuluks turule 

sisenemisel oleks turu-uuringu läbiviimine ning õige partneri leidmine. Üks võimalus on 

luua partnerlussuhted hulgi- või edasimüüjaga. Teine aga, oma müügijõuga ettevõtte 

harukontori avamine. Ei tohi ka unustada, et Prantsusmaal kasutatakse peamise ärikeelena 

prantsuse keelt ning inglise keeles kõneletakse vähe. Seega on keele oskus veel üks 

kohustuslik tingimus turule sisenemisel.  (Puitmajad – Prantsusmaa) 

Prantsusmaa turule sisenemisel mängivad olulist rolli erinevused ettevõttekultuurides. 

Eesti äriinimesed eelistavad sirgjoonelist äri, milles keskendutakse lühiperspektiivile. 

Prantslased aga keskenduvad pikaajalisele perspektiivile ega võta partnerlusettepanekuid 

kiiresti vastu. Seetõttu võidakse kiiret müügisoovi prantsusmaa turul pidada solvanguks.  

(Puitmajad – Prantsusmaa) 

Üldiselt on prantslastel Balti riikidest, sh ka Eestist, vähe teadmisi. Seetõttu olekski tarvis 

tõestada, et Eesti ettevõtted on usaldusväärsed ja kvaliteetsed äripartnerid, kellel on ka 

puitmajade ehitusvaldkonnas põhjalik ja nüüdisaegne oskusteave. 

Norra. Norra on kõrgelt arenenud tööstusriik, kes kuulub oma paljude majandusnäitajatega 

maailma esikümnesse, mis tähendab ka kõrget elustandardit. (Tanning 2000: 192) Norra on 

rikas looduskaunite mägede poolest, riik on natukene väiksem kui Soome ja suurem kui 

Itaalia. Norra naabriteks on Soome, Rootsi, Taani ja Venemaa. Norra Kuningriigis elab üle 

viie miljoni elaniku. 

Majanduskriisi ajal on Norras  ehitustööstusel olnud raskeid aegu. Kuid viimastel aastatel 

on ehitustööstus Norras muutunud väga oluliseks ärisuunaks. Pärast küllaltki rahulikku 

aastatuhandevahetuse perioodi on ehitussektoris toimunud märkimisväärne kasv. Norra 

elamuturul domineerivad puitmajad, täpsemalt öeldes, just kokkupandavad element- ja 

sektsioonimajad hõlmavad suurema osa turust. (Puitmajad – Norra) 

Kõige rohkem mõjutavad kliendi ostujõudu hind ja valitsuse määrused. Samuti on oluline 

kasvuajend tarbija tuleviku ootused ja valmisolek investeerimiseks ning kuna ehitamiseks 

kasutatakse tavaliselt laene, siis ka finantseerimise saadavus. (Puitmajad – Norra) 

Nii Norra, kui ka Rootsi ja Soome, on tööstusriigid, kus ehitatakse endiselt enamik maju 

puidust ning väärtustatakse pikaajalised metsahaldamise traditsioonid. Seega on täiesti 
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mõistetav, et Norra elamu- ja suvekodude turul valitseval positsioonil on puitmajad. Lisaks 

kasvab nõudlus ka väiksemate kuludega ja keskkonnasõbralikumate majade järele, kuna 

tarbijad huvituvad üha enam vähese energia tarbimusega kodudest.  

Ja nagu eespool oli öeldud, kokkupandavate majade ja suvemajade import on viimastel 

aastatel kasvanud suureks imporditööstuseks ning põhiliselt imporditakse Balti riikidest. 

Kuna tarbijate nõuded toodetele on väga suured, siis importijad hangivad aine rohkem 

nõuetekohaseid sertifikaate. Eesti eksportijate üheks võimaluseks konkureerida Norra ja 

Saksamaa turul on mängida hinnaga, kuna Norra valitsuse määruste tõttu on eramajade 

ehitamine muutunud väga kalliks.  

Norras pole raske ettevõtet rajada, kuid tuleb täita miinimumnõuded. See tähendab, et 

turule toodavatel ehitusmaterjalidel peab olema Euroopa ja Norra määrustele vastav 

dokumentatsioon ning nende dokumentide menetlused on kulukad. Samuti on  palju 

eeskirju planeerimis- ja ehituseaduses, millega ettevõtja peab arvestama. Seega tehes 

plaane Norra turule sisenemisel peab Eesti ettevõtja teadma vastused küsimustele: kuidas 

ta turule siseneb ja kas ta plaanib sellele turule jääda pikemaks ajaks? 

Rootsi. Rootsi on arenenud tööstusmaa, kus efektiivne põllumajandus. Rootsi on pindalalt 

suuruselt neljas riik  Euroopas ning pool pindalast on kaetud metsaga, seega metsatööstusel 

on Rootsi majanduses tähtis roll. Olulisel kohal on ka väliskaubandus. Rahvaarv on 

ligikaudu üheks ja pool miljonit inimest. (Tanning 2000: 98) 

Rootsis kasutatakse modernseid puitmaju kõikidest ehitusvaldkondades, nt kortermajades, 

avalikes hoonetes jne. Puitehituse kasvu peamine eestvedaja Rootsis on olnud valitsus. 

Kuna just Rootsi valitsus on välja töötanud puitehitusstrateegia, mille ülesanne on 

edendada puidu kasutamist ehitusel. (Puitmajad – Rootsi) 

Suurenenud tähelepanu puidule kui taastuvale ja kliimasõbralikule lahendusele tähendab, 

et puittoodete järel on suurem nõudlus, eriti on populaarsust kogunud moodulmajad. 

Siinkohal peaks märkima, et 40% imporditavatest moodulmajadest imporditakse Eestist, 

tehes Eesti selles vallas turuliidriks. Seega Eesti ettevõttele, kes plaanib siseneda Rootsi 

turule, on esimeseks sammuks ning suurimaks investeeringuks eristandartide ja 

sertifikaatide hankimine. Järgmise sammuna on partnerlussuhete loomine hulgi – ja 

edasimüüjatega, kuna nemad tunnevad turgu kõige paremini ning see oleks lihtsam ja 

vähem kulukam turule sisenemise viis.  
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Rootsi on aastakümnete jooksul kujunenud kõrgtasemelaadseks heaoluühiskonnaks, mida 

iseloomustab demokraatlik riigivalitsemine, vastutustundlik majanduspoliitika ning 

laialdane sotsiaalhooldussüsteem. Rootsi majandust iseloomustab stabiilsus, seega suutis 

riik majanduskriisi ajal hästi toime tulla. 

Suurbritannia Ühendkuningriik. Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud kuningriik 

on Loode-Euroopas asuv saareriik, mis hõlmab Suurbritanniat ja Põhja-Iirimaad. 

Ühendkuningriigil on maismaapiir vaid Iiri Vabariigiga ning rahvastikustatistika andmetel 

elab seal umbes kuuskümmend neli miljonit inimest. 

Ühendkuningriigis on eesti eksportijale potentsiaalsed võimalused igas sektoris, kuid tuleb 

arvestada, et vaba turumajanduse tingimustes, on konkurents väga tihe. Seni võib aga 

edukamaks eksportkaubaks pidada eelkõige puitu ja puidutooteid. 

Turu-uuringud näitavad, et Ühendriigi turul kasutatakse enamasti imporditud puitu, sest 

Ühendkuningriigis kvaliteetse puidu tootmine praktiliselt puudub. Puitu eksporditakse 

toormaterjali näol ning puitmaju valmistatakse juba riigisiseselt. Puidust ehitatud majad on 

Ühendriigis ajalooliselt populaarsed. Ehitusel kasutatakse peamiselt okaspuitu ning 

majaehitusmeetodina eelistatakse puitkarkassehitust. Puitkarkassmajade turu tõus oli 

tingitud üksikelamute ja korteriarenduste arvu kasvust. Briti valitsus on väljaöelnud 

eesmärgi jõuda 2016. aastaks nullenergiaelamuteni, mis omakorda loob puitmajade 

sektorile õitsenguks soodsad tingimused. (Puitmajad – Suurbritannia) 

Kuna ühendriikide turg on praegu puitmajadele avatud, on see eesti tootjatele suurepärane 

võimalus, kuna eesti tootjatel on puitmajade vallas ette näidata pikaajaline kogemus ja 

asjatundlikkus ning nad suudavad pakkuda eri tüüpi puitmaju. Eesti eksportija kõige 

suuremaks raskus turule sisenemisel võib kujuneda parima koostööpartneri leidmine ning 

soov teha tööd edasimüüjate ning alltöövõtjate kaudu. 

Oluline on märkida, et kogu Ühendriigi vastava valdkonna impordist puitmoodulmajade 

impordi vallas on peamised impordipartnerid Saksamaa ja Eesti vastavalt 24% ja 23%,  

teisisõnu on Eestil juba kindel turupositsioon. (Puitmajad – Suurbritannia) 
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3.5. Ekspordiarengu suundade kavandamine 

 

3.5.1. AS Valmeco senine eksport erinevatesse Euroopa riikidesse 

 

Ettevõtte, kes tahab alustada müüki välisturgudele, peab kõigepealt selgeks tegema, mida, 

kellele, mis hinnaga ja kui suures mahus müüa, et kõik osapooled oleksid rahul. Ei tohi 

unustada, et välismaale müümise eripära seisneb asjaolus, et turg, konkurents, tarbija ja 

kultuur on erinevad, ärikultuur ja õiguslik raamistik on samuti teistsugune. Eesti ettevõtja 

jaoks on kindlasti lihtsam siseneda kultuuriliselt lähedasematele turgudele. Oluline on ka 

ekspordi viis ning korralik turundusplaan. Need on põhilised punktid millele kogemustega 

puitmajade eksportöör soovitab leida vastused. 

Hollandi päritolu sotsiaalpsühholoog Geert Hofstede, tõi välja neli peamist mõõdet, mille 

poolest eri kultuuridesse kuuluvad inimesed on erinevad ning rahvusvahelistel turgudel 

tegutsedes peab nende erinevustega arvestama. Esimene on jõuvahekord. Suure 

jõuvahekorraga riikides on igaühel oma õiglane koht hierarhilises süsteemis ja selle 

süsteemi liikmed võtavad seda loomulikuna. Teiseks mõõtmeks on riski vältimine ehk 

ebakindluse talumine. See mõõdab inimeste soovi vältida potentsiaalset ohtu ja riski. Riski 

vältivate ühiskondade inimesed püüavad paika panna jäigad käitumisreeglid, usaldavad 

tavasid ja traditsioone ega salli teistsuguse mõtlemisviisiga inimesi. Nende hulka kuuluvad 

näiteks Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa jne. Madala riski vältimise ühiskonnas (Taani, 

Rootsi jne) aga hoitakse emotsioone talitsetuna. Kolmas mõõde on individualism versus 

kollektivism. Individualistlikus ühiskonnas hoolitsevad inimesed väga lähedaste inimeste 

eest, kuid ei pööra kuigivõrd tähelepanu ülejäänutele, kollektivistlikus – aga inimeste 

grupikuuluvus on määratletud juba sünnihetkest. Viimaseks tunnuseks on maskuliinsus 

versus feminiinsus. Maskuliinses ühiskonnas on domineerivad väärtushinnangud seotud 

edu ja saavutamisega, omandi näitamisega, rahateenimisega ning vähese tähelepanu 

pööramisega teistele ümbritsevatele ühiskonna liikmetele. Feminiinses ühiskonnas on väga 

oluline nõrgemate eest hoolitsemine, vastastikused sõltuvussuhted inimeste vahel ning 

suurepärane elukvaliteet on tähtsam kui võit. Euroopas on väga kõrge feminiinsuse 

indeksiga Skandinaavia maad. (Raamatupidamise uudised 2012/1: 46-49) 

Üks esimesi kriteeriume, mille järgi ettevõtja otsustab, millistesse riikidesse oma tooteid 

eksportida on hind. Teisisõnu, mida kõrgema hinna eest saab toote maha müüa, seda 

eelistatuim on see riik. Viimastel aastatel on AS Valmeco tooteid edasimüüja kaudu 
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eksporditud nii Saksamaale, Hollandisse, kui ka Prantsusmaale, Taani, Rootsi jne. Kuna 

ettevõtte on lähenenud igale tellimusele individuaalselt, siis kujunes hind vastavalt 

sihtriigile. Olemasolevate andmete põhjal teostas autor analüüsi, kui palju erineb ühe 

tihumeetri keskmine hind maja tüüpide lõikes. Kuna Saksamaale eksporditakse rohkem kui 

pool kogu toodangust, siis võeti analüüsi aluseks Saksamaa hinnad, mida võrreldi teiste 

riikidega. 

 

 

Joonis 12. Keskmine tihumeetri hinna tase teistes riikides võrreldes Saksamaaga. Allikas: (Autori koostatud) 

 

Esimeseks analüüsi objektiks on aiamajad seinapaksusega 40 mm. Nagu joonisel on näha, 

siis on kõige madalama hinnaga Saksamaale eksporditud majad. Hollandisse eksporditud 

aiamajade ühe tihumeetri hind on juba ligi 10% kõrgem kui Saksamaale eksporditavatel 

majadel ning Taani ja Rootsi on veelgi kõrgemad. Kui võtta kõrvale joonis 

eksportkogustega, siis avaneb hoopis teine pilt. 
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Joonis 13. Seinapaksusega 40mm freesprussmajade eksport riikide osas. Allikas: (Autori koostatud) 

 

Aiamajade (seinapaksus on 40 mm) eksport Taani ja Rootsi oli praktiliselt olematu, kokku 

umbes üks protsent. Seega põhiline osa majadest läks Saksamaale ja Hollandisse ning nagu 

turu-uuringud näitavad, on just sellist tüüpi aiamajade järgi Saksamaal ja Hollandis kõige 

suurem nõudlus.  

Järgmisena võrdleks keskmist hinda aiamajadel seinapaksusega 50 mm. Siin saavutab 

liidripositsiooni Prantsusmaa, kus keskmine hind on peaaegu kümne protsendi võrra 

kõrgem. Holland jääb enam-vähem samale tasemele Saksamaaga ning Rootsi keskmine 

hind on umbes kolm protsenti madalam. 

 

 

Joonis 14. Seinapaksusega 50mm freesprussmajade eksport riikide osas. Allikas: (Autori koostatud) 
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Mis puudutas 50 mm seinapaksusega aiamajade eksporti on ekspordi koguste joonis üsna 

sarnane eelmisele. Ekspordi osa Prantsusmaale on kõigest kaks protsenti ning samuti 

põhiline osa, ligi üheksakümmend protsenti aiamajadest eksporditakse Saksamaale ja 

Hollandisse.  

Kolmandaks sai võrreldud juba suvemajade keskmisi hindu. Lihtsamate suvemajade 

seinapaksus on 50 mm. Need suvemajad oli eksporditud Saksamaale, Hollandisse, 

Prantsusmaale ja Taani. 

 

 

Joonis 15. Seinapaksusega 70 mm freesprussmajade eksport riikide osas. Allikas: (Autori koostatud) 

 

Taani eksporditava toote keskmine hind oli küll Saksamaa omast kõige kõrgem, kuid 

kogus oli kõigest alla kahe protsendi. Suurem osa toodangust läks jälle Saksamaale. 

Viimaseks, ehk siis 94 mm seinapaksusega suvemajade keskmine tihumeetri hind oli 

jällegi kõige madalam Saksamaal, kuid sinna eksporditi põhiline osa majadest. 

Prantsusmaa ja Hollandi hinnad olid umbes viis protsenti kõrgemad ning Taani oli 

keskmise tihumeetri hinna poolest taas liidripositsioonil. 
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Joonis 16. Seinapaksusega 94 mm freesprussmajade eksport riikide osas. Allikas: (Autori koostatud) 

 

Nende andmete analüüsi põhjal võib järeldada, et AS Valmeco poolt toodetud aiamajad 

ning suvemajad vastavad kõige paremini Hollandi ning Saksamaa nõuetele. Turgude kohta 

kogutud info ütleb, et kõige suurem nõudlus selliste aiamajade järgi on just Saksamaal ja 

Hollandis. Kuid hindade tõstmine ei ole siin parim lahendus, sest sel juhul on oht ka ilma 

jääda praegustest klientidest. Seega oleks AS-le Valmeco kasulikum nendes kahes riigis 

turuosa suurendada. Näiteks otsida uusi realiseerimise võimalusi mõne kohaliku 

edasimüüja kaudu. Samas ei tohi rikkuda ärieetika reegleid, pakkudes AS Espaki 

koostööpartnerile natukene odavamalt samu maju. Tootmisjuhi sõnul tunneb AS Valmeco  

ennast väga kindlal positsioonil aiamajade tootmises. Enesekindlust suurendab vähene 

konkurents, kogemustega töötajad ning sellest tulenev aiamajade kiire valmimine.  

Järgmiseks kerkib esile logistiline küsimus, st kui kaugele on toodet mõtet eksportida, et 

see veel konkurentsivõimeline oleks? Turu kauguse mõistet võib selgitada kahel viisil. Üks 

on füüsiline kaugus, mille alla kuulub geograafiline kaugus, ning teine – tunnetuslik, mis 

hõlmab majandusliku ja kultuurilise vahemaa. Ekspordiedukuse saavutanud ettevõtete 

jaoks on tähtsam muidugi tunnetusliku kaugus, kuid praktilised kogemused näitavad, et 

ettevõtted alustavad ekspordiga geograafiliselt lähedastest  turgudest. Seega on Saksamaa 

ja Holland väga soodsal positsioonil. Esiteks on maanteetransport Euroopa Liidus üks 

peamine transpordiliik ning maanteeveod moodustavad enam kui kaks kolmandiku kogu 

kaubaveost. Samuti on seda teenust pakkuvate ettevõtete arv suurem, seega 
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maanteetranspordi korraldamine on lihtsam, odavam ning kiirem. Toodete transportimisel 

Rootsi ja Suurbritanniasse peaks organiseerima kombineeritud transpordiviisi, 

(maanteetransport ja näiteks meretransport), aga see on juba kulukam. Teiseks on Euroopa 

riigid kultuuriliselt sarnased. 

Väikeettevõtte ekspordiedu eeldus peitub just valmisolekus mõista sihtturu eripära ja oma 

toode paindlikult kohandada just selle turu jaoks. Seega ei piisa alati heast tootest ja 

tehnoloogiast, vaid tuleb mõelda ning lähtuda kliendi nägemusest. 

 

3.5.2. Ettepanekud AS Valmeco ekspordi arendamiseks 

 

Väga paljud väiksed ettevõtted on loobunud välisturgudele sisenemisest, sest otsene 

eksport on riskantne ja vajab investeeringuid. Kaudne eksport aitaks need takistusi vältida, 

kuid ettevõte peab olema ka ise piisavalt aktiivne ning otsima potentsiaalseid sihtturge. 

Ettevõte ei tohi jääda lootma muudatustele majanduskeskkonnas, vaid peab ise leidma 

võimalusi ettevõtte efektiivsuse suurendamiseks, riskide vähendamiseks ja tulu tõstmiseks. 

Ekspordiga alustava ettevõtte suurimaks takistuseks on konkurents, siin peab ettevõtja kõik 

mängu panema, et kliendile oma puitmajade kvaliteeti tõesta.   

Järgmisena on toodud AS Valmeco kokkuvõtlik SWOT-analüüs: 

 Tugevused. AS Valmeco tootmise ülesehitamisel on arvestatud paindlikkusega, mis 

võimaldab kliendile maja pakkuda tema soovide järgi. On soetatud erinevad 

tootmisseadmed ning toote põhikriteeriumiks on kvaliteet. Ettevõte hoolitseb, et 

töötajad oleksid korralikult välja koolitatud. Praeguse tegevuskoormuse juures on AS-il 

Valmeco vaba tootmismahtu umbes kakskümmend protsenti. 

 Võimalused. Euroopa Liidu sihtturud on avatud ning nõudlus puitmajade järgi aina 

kasvab. Panustamine ettevõtte ja toodete reklaamile ehk tutvustamisele, annab 

võimaluse leida uusi koostööpartnereid või edasimüüjaid. 

 Nõrkused. Ettevõttel ei ole piisavalt vabu vahendeid uute ning erinevate 

ekspordikanalite loomiseks. Talveperiood  on ebasoodne aeg majade müümiseks ning 

Eestis  napib kvaliteetset toormaterjali. 

 Ohud. AS Valmeco jaoks kujutavad suurimat ohtu tugevad konkurendid. Spetsiifilised 

normid puitmajadele, mida ettevõte ei ole suuteline täitma. Odava ekspordi takistuseks 

on kallid transpordikulud ja kõrge toormaterjali hind. 



51 
 

Läbiviidud analüüsi põhjal selgub, et AS Valmeco jaoks kõige sobilikum ekspordi 

laiendamise viis on uute koostööpartnerite või edasimüüjate leidmine esialgu Saksamaal, 

Hollandis ja Prantsusmaal, ehk siis teisisõnu oma turuosa suurendamine nendes riikides. 

Järgmine joonis annab ülevaate kui suur osa toodangust riiki eksporditakse. 

 

 

Joonis 17. Ekspordi jagunemine sihtriikide vahel. Allikas: (Autori koostatud) 

 

Saksamaale ja Hollandisse eksporditavate toodete osakaal on märkimisväärne, kuid 

Prantsusmaa turu osa vajab tõhusamat eeltööd. Küsitledes kogemustega eksportööre on 

selgunud, et kõige suurem nõudlus Eestis toodetud aiamajade järele on Lääne- ja Kesk-

Euroopas, see põhjendab ka eksportsihtriikide valikut. Suuremate puitmajade puhul, nagu 

suvilad ja kämpingud, soovib klient lisaks ka montaažiteenust, seega ei ole see ekspordi 

laiendamisega alustavale väikeettevõttele kõige kasulikum, vaid pigem järgmine etapp.  

Hinna ja kvaliteedi osas pakuvad Eesti tootjad pigem kõrget kvaliteeti kui madalat hinda, 

kuna viimasega üritavad turgu vallutada Läti ja Leedu. Seda on kinnitanud Puitmaja Liidu 

ja AS Lasita Maja esindajad ning seda eesmärki jälgib ka AS Valmeco. Kõrge kvaliteedi 

hoidmine ei luba aga tihti hinda madalamaks lasta. Eesti tootjatel on pikaajaline kogemus 

puitmajade tootmises ning Eestist pärit puitmajatoodang on kujunenud hinnatud 

kvaliteedimärgiks. Lisaks hinnatakse Eesti puitmajatootjate puhul täpsust ja tarneaegadest 

kinnipidamist.  
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Järgmine joonis annab ligikaudse ülevaate toote hinna kujundamisest, mis oli koostatud 

Puitmajaliidu ja AS Lasita Maja esindajatega läbi viidud intervjuude põhjal. Suurima osa 

hinnast moodustab puitmaja omahind, seega mida odavamalt saab ettevõte sisse osta 

saematerjali, seda suurem on tootja kasumiprotsent. Tänu heale kvaliteedile on Eesti 

puitmajade tootjate seas väga hinnatud Venemaalt imporditav saematerjal. Antud hinna 

arvutuses oleks tootja kasum umbes seitse protsenti, kuid ekspordi korraldamise 

algusetappidel võib tootja kasumi asemel saada pigem kahjumit. 

 

 

Joonis 18. Puitmaja hinnakujundus. Allikas: (Autori koostatud) 

 

Eksportimise viisi osas, nagu eespool sai öeldud, oleks kõige kasulikum uute edasimüüjate 

leidmine. Kakskümmend aastad tagasi peeti eksporti takistavateks asjaoludeks sellised 

faktorid nagu vähene ülevaade sihtriigist, keelelised probleemid, vähesed teadmised jne. 

Tänu tänapäevastele infotehnoloogilistele võimalustele on eeltoodud takistused minevik. 

Interneti abil saab otsida endale koostööpartnerid igal pool maailmas, samuti saab 

kontrollida soovitava partneri tausta või koguda informatsiooni asukoha riigi asutuselt. 

Internet võimaldab ka tihedamat suhtlemist, mis aitab koostööpartneri paremini tundma 

õppida ja  omakorda vähendab ekspordiga seotud riske.  

Internet on abiks ka valmistoote tutvustamisel. Tänapäeval jääb koostööpartneri jaoks 

algse informatsiooni saamiseks esikohale ettevõtte koduleht. Selles osas on AS Valmeco 

teinud suure edasisammu. Uus koduleht on palju kliendisõbralikum ning sisaldab toodete 

kohta piisavalt vajaliku informatsiooni. Puitmaja mastaapsuse tõttu on sellega raske ringi 

sõita ja seda kliendile tutvustada, kuid väiksemaks tehtud mudel ei pruugi uutele 

71 % 

5 % 

7 % 

17 % 

Puitmaja omahind Transpordi kulu Tootja kasum Edasimüüja tasu
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klientidele ja koostööpartneritele paraku avaldada õiget muljet. Autori soovitus siinkohal 

on, et potentsiaalse koostööpartneri leidmise korral toimuks toodete presentatsioon maju 

edasimüüvas ettevõttes. Pikaajaline ja mõlemale poolele kasulik koostöö algab väikestest 

asjadest. 
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KOKKUVÕTE 

 

Eesti riigis on puitmajade tootjaid umbes 140, kuid Eesti turg on väga väike; seega on 

eksport ainuke võimalus oma toodangut realiseerida. AS Valmeco on väikeettevõte, mis 

asub Jõgeva linnas, olles samal ajal suurimaid tööandjaid selles piirkonnas. Seega on 

ettevõtte jätkusuutlikus väga oluline ka maakonnale. Praegu ei tööta ettevõte täiskoormusel 

ning põhjuseks on, et edasimüüjalt ei tule vajalikul hulgal tellimusi. Suurema kasumi 

teenimise eesmärgil on ettevõtte sooviks leida võimalusi toodete eksportimiseks. 

Lähtudes eeltoodust, sai magistritöö eesmärgiks alternatiivide leidmine AS Valmeco 

ekspordi laiendamiseks.  

Eesmärgi täitmiseks teostas autor analüüsi ettevõte tegevusest ja tootmisest. Loogiline 

uuringute järjestus oli järgmine. Kuna ettevõte konkureerib puitmajade turul, oli oluline 

analüüsida ka Eesti vastavat tööstusharu. Ekspordivõimaluste teadvustamiseks vajatakse 

ülevaadet võimalikest eksporditurgudest. Kuna ettevõte soovib oma tootmisvõimalusi 

paremini ära kasutada, on oluline tuvastada ekspordikanalite kasumlikkus. 

Eesti puidu ja puittoodete summaarse ekspordi suurimateks sihtturgudeks on järjepidevalt 

olnud Rootsi ja Soome. Kuid puitmajade sihtturud erinevad liidrite poolest. Puitmajad 

müüakse peaaegu kahe viiendiku mahus Norrasse, mis ületab mahult kaks korda järgmist 

sihtriiki – Saksamaad. AS Valmeco kaks suurimat sihtturgu on aga Saksamaa ja Holland. 

Puitmajavalmistajate toodang on tänapäeval väga erinev: toodetakse ruumelementmaju, 

elementmaju, palkmaju nii kantpalgist kui ka ümarpalgist ning aiamaju. Eesti puitmajade 

tootjad omavad toodangu valmistamisel pikaajalisi kogemusi, seega on toodang 

konkurentsivõimeline ka maailmaturul. Hinna ja kvaliteedi osas pakuvad Eesti tootjad, 

nagu ka AS Valmeco, pigem kõrget kvaliteeti kui madalat hinda. Eesti tootjatel on 

pikaajaline kogemus puitmajade tootmises ning Eestist pärit puitmajatoodang on 

kujunenud hinnatud kvaliteedimärgiks. Eesti puitmajatootjate puhul hinnatakse veel ka 

täpsust ja tarneaegadest kinnipidamist. Suurima osa hinnast moodustab puitmaja omahind, 

seega mida odavamalt saab ettevõtte sisse osta saematerjali, seda suurem on tootja kasum. 
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AS Valmeco tegeleb puitmajade tootmisega juba üle kahekümne aasta. Selle aja jooksul on 

ettevõte oma tooteid pidevalt arendanud ning täiustanud. Omavalmistatud puitmajade 

põhitunnusena toob AS Valmeco välja kvaliteedi. AS Valmeco valmistab freesprussmaju 

seinapaksusega 40 mm, 50 mm, 70 mm ja 94 mm. Majade otstarve ulatub mängumajadest 

kuni suvilateni. 

AS Valmeco müüb ekspordiks (ca 90% toodangust) erineva seinapaksusega aiamaju. 

Seinapaksusega 40 mm freesprussmajad lähevad Saksamaale ja Hollandisse; aiamajad 

seinapaksusega 50 mm lähevad kõige suuremas osas Hollandisse, millele järgneb 

Saksamaa. Teiste riikide (Prantsusmaa, Taani, Rootsi) osa on võrreldes kahe eelmisega 

väga väike (all 3%). Aiamajade seinapaksus on veel 70 mm ja 94 mm. Jällegi domineerib 

turuna Saksamaa (vastavalt 74% ja 80% müügist). Sihtriikide analüüsist nähtub, et AS 

Valmeco aiamajad ja suvemajad sobivad kõige paremini Saksamaale ja Hollandisse, kus 

on nende järele kõige suurem nõudlus. Siin oleks ilmselt kõige kergem oma müüki 

suurendada.  

Eksporditud aiamajade hinnatasemeid võrreldi tihumeetrile arvestatuna. Hinnatase on 

Saksamaal enamasti madalam kui teistes eksportriikides. Väga väikese turuosaga Rootsi ja 

Taani hinnad on kõige kõrgemad. Väga väike müük tähendab praegu aga ka väikest tuntust 

ja neid turge täidavad konkurendid. Riikide puitmajaturgude analüüs selgitas, et sakslased 

eelistavad kodumaist päritolu tooteid, ning seetõttu on kohalikku turgu raske veenda 

importtoodete headuses. Vastavalt on ka tarbijate jaoks vastuvõetav hinnatase madalam. 

Järgmine probleem on see, et eksport jaguneb vastavalt teostajale otseseks ja kaudseks. 

Ettevõte on kaudne eksportija, kui tema toodangut müüakse välisturul kodumaiste 

vahendajate kaudu, kes korraldavad kogu eksporditöö. Otsese ekspordi korral täidab tootja 

või tema esindaja kõiki ekspordiga seonduvaid toiminguid. AS Valmeco ei tegele otsese 

ekspordiga, vaid eksport toimub vahendaja AS Espak abil. Tellimusi välisriikidest hangib 

AS Espak, kes peab ka hinnaläbirääkimisi. AS Valmecol on võimalik teha oma 

hinnapakkumine, mille ta koostab vastuseks konkreetsele maja detailkirjeldusele. 

Potentsiaalne klient võib hinda aktsepteerida või mitte. Kui hinnapakkumine on 

aktsepteeritud, alustatakse tootmist ja valmis maja transporditakse kliendile. Loomulikult 

oleks AS Valmeco kasum suurem, kui poleks vaja tasuda vahendaja teenuste eest.  
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Tuletatuna intervjuudega kogutud andmetest, moodustab müüdud maja hinnast keskmiselt 

71% selle toomisomahind ja 17% moodustab vahendajatasu. Loomulikult on vahendajal 

kulusid seoses läbirääkimiste jms-ga, kuid kindlasti läheb seoses selle tasuga kaotsi ka osa 

võimalikust tootja kasumist. Samuti sõltub AS Valmeco tootmismaht praegu täielikult AS 

Espaki tellimustest ning probleem on, et viimastel aastatel kasutab ettevõte keskmiselt 80% 

oma võimsusest. Aasta lõpul on vähe tellimusi, kuid lattu ette valmis toota on liialt 

riskantne, sest saadav hind sõltub hinnaläbirääkimistest, mis tellimuste lõikes on 

individuaalsed.  

Läbiviidud analüüsi põhjal on kõige sobilikum viis ekspordi laiendamiseks AS Valmeco 

jaoks uute koostööpartnerite või edasimüüjate leidmine Saksamaal, Hollandis ja 

Prantsusmaal.  

Eksportimise viisi osas oleks kõige kasulikum uute edasimüüjate leidmine. Tänapäeval, 

tänu interneti võimalustele, on võimalik otsida endale koostööpartnerid igal pool maailmas, 

samuti kontrollida nende tausta või koguda vajaliku informatsiooni. Oluline on ka 

valmistoodangut ja ettevõtet tutvustav informatsioon, siin on esmase informatsiooni 

edastamiseks oluline ettevõtte koduleht. Selles osas on AS Valmeco teinud suure 

edasisammu. Uus koduleht on palju kliendisõbralikum. Tuleb teadvustada, et pikaajaline ja 

mõlemale poolele kasulik koostöö algab väikestest asjadest. 

Magistritöö eesmärgi täitmiseks oli välja toodud kolm küsimust. Esimene küsimus, kas 

müüa rohkem praegustele turgudele? Vastus on sellele jaatav. Ettevõtte, kellel ei ole 

piisavalt vabu ressursse, et alustada otse eksportimist, on mõistlik rohkem müüa turgudel, 

kus ettevõtte toodang juba omab mingit turuosa. Teine küsimus, kas leida uusi turgusid? 

Kui ettevõtte parandab oma finantsilist olukorda, siis oleks mõistlik läbi viia teiste turgude 

uuringud. Ja viimane küsimus, kas arendada toodet? Hetkel ettevõttel ei ole vajadust 

arendada oma toodet olulisel määral. Kui ettevõtte hakkab otsima uusi turgu toodete 

realiseerimiseks, siis võib küll tekkida vajadus toote arendamises ja täiustamises. 
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SUMMARY  

 

There are about 140 manufacturers of wooden houses in Estonia, but the Estonian market 

is very small and therefore the only option is to export their production. AS Valmeco is a 

small company that is located in the town of Jõgeva, being one of the largest employers in 

the region. Therefore, the sustainability of the company is very important to the county. 

Currently, the company is not operating at full load, and the reason is the insufficient 

amount of orders from the reseller. The company would like to find opportunities to export 

their products in order to get a bigger profit. 

Based on the aforesaid, the master thesis aims to find alternatives to expand AS Valmeco's 

export. 

The author carried out an analysis of the company's activities and production. The logical 

sequence of the studies was as follows. Since the company competes on the market of 

wooden buildings, it was also important to analyse the relevant industry in Estonia. For 

realising the export opportunities, an overview of the possible export markets was 

necessary. As the company wishes to make better use of their production facilities, it is 

important to identify profitability of export channels. 

The largest target markets of Estonia's total export of timber and timber products have 

consistently been Sweden and Finland. But the target markets of wooden houses differ in 

terms of the leaders. Almost two-fifths of the wooden houses are sold in Norway. This is 

two times more than the volume of the next target country – Germany. AS Valmeco's two 

largest target markets are Germany and the Netherlands. The production of wooden houses 

manufacturers is very different – modular houses, prefabricated houses, and log houses, 

both from round and square logs, and garden houses are produced. Estonian wooden house 

manufacturers have a long-term experience in production and thus the production is 

competitive also in the world market. Regarding price and quality of products, the Estonian 

manufacturers, as well as AS Valmeco, offer rather the high quality than the low price. 

Estonian producers have a long-term experience in production of wooden houses and 

wooden houses from Estonia are a well-established quality mark. Estonian wooden house 

manufacturers are valued for their accuracy and adherence to delivery times. The largest 



61 
 

part of the price of a wooden house is its net cost, so the cheaper the company can buy in 

the lumber, the bigger is profit of the producer. 

AS Valmeco has been engaged in the manufacturing of wooden houses for over twenty 

years. During this time, the company has continuously developed and improved their 

products. AS Valmeco considers quality to be the essential feature of their wooden houses. 

AS Valmeco manufactures milled log houses with a wall thickness of 40 mm, 50 mm, 70 

mm and 94 mm. Purpose of the houses range from playhouses to cottages. 

AS Valmeco sells for export (about 90% of the production) garden houses of different wall 

thickness. Milled log houses with wall thickness of 40 mm go to Germany and the 

Netherlands; most of the milled log houses with wall thickness of 50 mm go to the 

Netherlands, which is followed by Germany. The share of the other countries (France, 

Denmark and Sweden) is very low in comparison with the other two countries. Also 

garden houses with wall thickness of 70 mm and 94 mm are produced. Again, the market is 

dominated by Germany (accordingly 74% and 80% of sales). The analysis of target 

countries reveal that AS Valmeco's garden houses and cottages are best suited to Germany 

and the Netherlands, where is the greatest demand for them. It would probably be the 

easiest to increase their sale there. 

The price levels of exported garden houses were compared on the basis of cubic metres. 

Price levels are generally lower in Germany than in other exporting countries. Sweden and 

Denmark with a very small market share have the highest prices. Low sales means also a 

lower recognition and these markets are filled by the competitors. Analysis of wooden 

houses markets showed that Germans prefer products of domestic origin and therefore it is 

difficult to convince them in the goodness of imported products. Accordingly, the price 

level accepted by consumers is lower. 

The next problem is that according to the performers the export is divided into direct and 

indirect export. AS Valmeco is an indirect exporter, as its production is sold to domestic 

and foreign markets through resellers, who organise the entire export. In case of direct 

export, the manufacturer or its representative shall perform all export-related activities. AS 

Valmeco is not directly involved in the export. Export is carried out through the reseller 

AS Espak. AS Espak obtains orders from foreign countries and negotiates the price. AS 

Valmeco can make their quote, which is drawn up as a response to a detailed description of 
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a particular house. Potential clients can accept the price or not. If the quote is accepted, 

production is started and the finished house is delivered to the customer. Of course, the 

profit of AS Valmeco would be bigger if they did not have to pay for the reseller's services. 

Derived from data collected from the interviews, 71% of the price of the sold house is its 

net cost and 17% is the reseller's fee. It is evident that the reseller bears costs regarding the 

negotiation etc., but it is also sure that a part of the potential profit gets lost. AS Valmeco's 

production volume is totally dependant on AS Espak's orders and the problem is that in 

recent years, the company uses an average of 80% of its capacity. There are few orders at 

the end of the year, but it is too risky to produce products to the warehouse as the price 

depends on the negotiations that can vary individually. 

Based on the analysis, the best way to expand export for AS Valmeco is to find new 

partners or distributors in Germany, the Netherlands and France. 

For export, finding new distributors would be the most useful. Nowadays, thanks to the 

opportunities of the Internet, it is possible to look for partners across all over the world, as 

well as to check their background, or to collect the necessary information. The information 

about the product and the company is also important. The essential place for giving 

information is the website of the company. In this regard, the AS Valmeco made a big step 

forward. The new website is much more customer-friendly. It should be recognized that 

the long-term and mutually beneficial cooperation will start with small things. 

In order to achieve the target of the Master's thesis three questions were set. The first 

question was, whether to sell more to the current markets. The answer to that is yes. For 

companies who do not have enough available resources to begin to export directly, it is 

more reasonable to sell to markets where the company already owns some market share in 

the production. Another question is where to find new markets. If the company improves 

its financial situation, it would be reasonable to research the other markets. And the last 

question is whether to develop the product. At the moment, there is no need for the 

company to develop its product significantly. If the company starts to look for a new 

market, it may be necessary to develop and refine the product.  
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LISA 1: Truus, A. (29.11.2013) AS Valmeco tootmine.  Autori intervjuu. Jõgeva. 

 

 Kas AS Valmeco tootmine toimub massiliselt või individuaalselt? 

- 50% eriprojektid ja 50% masstootmine. 

 Kas toodetakse lattu ette või vastavalt tellimisele? 

- Vastavalt tellimusele. 

 Kas „võtmed kätte“ lahendus on aktsepteeritav?  

- Hetkel ei paku. Ettevõtte teeb valmis ainult majakarbi ning  aknad-uksed. 

 Kust tarnitakse kuusepuud? Mis seisus saadakse toormaterjal? 

- Toormaterjaliks on kuivatatud saematerjal ning seda tarnitakse Imavere 

Saeveskist. 

 Kas majad ainult kuusepuidust? 

- Majad – jah, kuid tootmises kasutatakse ka muud puitmaterjali. Männipuidust 

valmistatakse aknad uksed, haavast – sauna detailid. 

 Millisele maja projektile kõige suurem nõudlus? 

- Aiamajadele, sest vähem konkurente ja odavam toota. 

 Millist tüüpi palkmaju võimaldab Valmeco? 

- Valmeco valmistab masintoodetud maju. 

 Kas majas võimalik elada aastaringselt? 

- Oleks võimalik, aga siis küttekulud oleksid väga suured, sest majad ei ole 

korralikult soojustatud. Toodetud majad on pigem mõeldud suvemajadeks. 

 Kas Valmecos on oma arhitekt/ projekteerija? 

- Valmecol on oma projekteerija. 

 Milles seisneb toote kvaliteet? 

- Kvaliteetne toormaterjal, kaasaegne tehnoloogia, pädevad töötajad. 
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LISA 2: Mõts, E. (29.11.2013) AS Valmeco majandustegevus.  Autori intervjuu. Jõgeva. 

 

 Kas kogu toodangu müüb AS Valmeco AS-le Espak? Või kas müüakse otse ka 

kliendile? 

- Ligi kakskümmend protsenti müüakse otse kliendile, sh müük Eestis on alla kümne 

protsendi. 

 Mis on põhjuseks müügitulu kõikumisel? 

- Müügitulu kõikumised sõltuvad tellimuste kogusest. 

 Kus suur osatähtsus ekspordil AS-l Valmeco? 

- Eksport on põhiline toodete realiseerimise viis. 

 Millised võtted on kasutatud, et siseneda välisturule?  

- Toodet müüakse edasimüüja kaudu ja on proovitud osaleda ehitusmessidel kaks 

korda. 

 Milliseid riike eelistatakse? Mis kriteeriumite järgi? 

- Euroopa riigid, nendega kergem läbirääkimisi pidada. Muudes Aasia riikides on 

ekspordi osas ranged reeglid. 

 Kuidas on AS Valmeco viimastel aastatel tooted arendanud või täiustanud? 

- On soetatud uued masinad, tänu suurele nõudlusele on loodud värvimiskoda. 

 Mida on AS Valmeco teinud oma toote reklaamimise eesmärgil? 

- On oluliselt täiendanud oma kodulehekülge, on valmimas toodete kataloog. 

 Mis on olnud põhjuseks, kui koondati 31 töötajat 2018.aastal? 

- Ettevõtte läks üle ostu saematerjalile, sest see oli odavam kui ise valmistada. 

 Mis praegu kuuluv AS Valmeco kompleksisse? 

- Üks puidukoda, kus valmistatakse majade detailid, kaks laohooned, kus 

komplekteeritakse detailid müügiks, ning värvimiskoda. 
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LISA 3: Kaldre, P. (05.02.2014) AS Espak tegevus ja AS Valmeco ekspordi 

korraldamine. Autori intervjuu. Jõgeva. 

 

 Kui pikka aega Espak müüd freespuitmaju (edaspidi puitmaja)? 

- AS Espak müüb puitmaju alates aastast 1997. 

 Mitme tootja puitmaju müüakse? Kas ainult Valmeco omad või on ka teisi tootjaid? 

- Peale AS Valmeco müüakse veel kahe ettevõtte toodangut. Nende müügimaht on 

umbes üks kolmandik. 

 Kas puitmaju müüakse vastavalt tellimustele? Või tellitakse ette, nt lattu? 

- Aasta lõpuks on järgmise aasta plaan enam vähem paigas, seega aasta alguses 

saab valmis teha u 25 % majadest, kuid aasta lõpuks peab ladu tühi olema. 

 Kas Espak pakub lahendust „võtmed kätte“?  - Ei paku. 

 Mis puitmaja projektidele/mudelidele on kõige suurem nõudlus?  

- Suured majad, suvemajad ja aiamajad. 

 Kui suure osa müügist (%) moodustab eksport? Kas ostjaid on ka Eestis? 

- Eksport moodustab 99% käivest. 

 Kuidas puitmajade ekspordimahud on muutunud viie (2008-2012) aasta jooksul? Nt 

majanduskriis on mõjutanud tellimuste kogust/mahtu? 

- Pärast majanduskriisi on tellimuste kogus veidike vähenenud, sest ei anta 

inimestele laenu enam nii lihtsalt. 

 Mis riikidesse kõige rohkem eksporditakse puitmaju? 

- Saksamaa, Holland, Prantsusmaa 

 Kas Euroopa riikides müüakse puitmajad otse kliendile või järgmisele edasimüüjale? 

- Enamus majadest müüakse lõpptarbijale. 

 Kas transport on hinna sees? Mis firma transporditeenust kasutatakse? 

- Transport ei ole hinna sees. 

 Kas on olnud juhtumeid, kus tellija välisriigis jättab tasumata?  

- See risk on viidud miinimumini, põhjalikult kontrollitakse kliendi tausta. 

 Mis võtted on kasutatud välisturule sisenemiseks? (nt messidel osalemine – on see 

toonud uusi kliente?) 

- Messidel osalemine ei ole toonud uusi klienti nii palju nagu tahaks. 

 Milliseid vigu püütakse vältida uue turu otsingutel? 

- Enne ikka põhjalik turu-uuring ning koostööpartneri tausta-uuring.  
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LISA 4: Väer, K. (30.10.2015) Puitmajade eksport. Autori intervjuu. Tartu. 

 

 Kui ettevõtte on otsustanud eksportida puitmaju, mis on põhilised küsimused, millele 

peab esmalt vastused leidma? 

- Rahavoogude finantseerimine ja konkurentsieelis. 

 Mis kuludega peaks ettevõtte arvestama, kui soovib alustada ekspordiga? 

- Kui alustada nullis, siis suuremad kulud on hoone ja tööpinkide soetamine. Pärast 

turu-uuringud, transport jne. Näiteks transport Saksamaale jääb 1 700 EUR kanti. 

 Mis tüüpi puitmajadele on kõige suurem nõudlus Euroopa riikides? 

- Aiamajad ning element-moodulmajad. 

 Mis riikides on kõige suurem nõudlus Eestis toodetud puitmajade järgi? 

- Aiamajad: Saksamaa, Holland, Inglismaa, Prantsusmaa 

- Element-moodulmajad: Norra ja Rootsi. 

 Mida kõige rohkem hinnatakse Eestis toodetud puitmajades? 

- Kõrgemat kvaliteedi taset. 

 Milline eksportimise viis  on kõige levinum Eesti tootjate seas, kas müüakse otse 

kliendile, välisturustaja abil või läbi vahendaja? 

- Enamjaolt müüvad Eesti tootjad läbi välisturustaja. Elementmajade puhul võib 

tellijaks olla klient ise. 
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LISA 5: Tamberg, K. (30.10.2015) Puitmajade eksport. Autori intervjuu. Tartu. 

 

 Kui ettevõtte on otsustanud eksportida puitmaju, mis on põhilised küsimused, millele 

peab esmalt vastused leidma? 

- Sihtriiki valik, ekspordimise viis, ekspordimaht ja turundusplaan. 

 Mis kuludega peaks ettevõtte arvestama, kui soovib alustada ekspordiga? 

- Lihtsaim ja odavaim on otsida agente (vahendajaid) ja edasimüüjaid, sellised 

müügikanalid võimaldavad väiksemat alginvesteeringut, samas läheb antud juhul 

nende taskusse ka suurem osa kasumist (umbes 20%). Oma esinduse loomine 

eeldab suurt alginvesteeringut ( büroo rent, töötajate värbamine, võõrkeelsete 

müügikanalite ja marketingivahendite loomine, reklaamikulud, kohapealsed 

laokulud jne), kuid pikemas perspektiivis võib see ära tasuda.. 

 Mis tüüpi puitmajadele on kõige suurem nõudlus Euroopa riikides? 

- Erinevate turgude vajadused ja ostueelistused on paraku erinevad. Kõige paremini 

müüa väikemaju. Kindlasti on nõutud ka suuremad puitsuvilad ja kämpingumajad, 

kuid nende edasimüük eeldab spetsialiseerunud partneri, kes suudab pakkuda 

kvaliteetset montaaziteenust. 

 Mis riikides on kõige suurem nõudlus Eestis toodetud puitmajade järgi? 

- Saksamaa, Prantsusmaa ja Skandinaavia riigid. 

 Mida kõige rohkem hinnatakse Eestis toodetud puitmajades? 

- Puidu-, töötlemis- ja komplekteerimiskvaliteet, sageli ka tarnekindlus.  

 Milline eksportimise viis  on kõige levinum Eesti tootjate seas, kas müüakse otse 

kliendile, välisturustaja abil või läbi vahendaja? 

- Tavaliselt otse edasimüüjale. Mõnedel tootjatel on sihtriikides ka oma 

müügikontorid, mille kaudu müüakse lõppkliendile, siis valdavaks on siiski eksport 

vahendajate ja edasimüüjate kaudu. 
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LISA 6: AS Valmeco bilanss (aastast 2008 kuni 2013) 
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LISA 7: AS Valmeco kasumiaruanne (aastast 2008 kuni 2013) 

 


