Tamsalu töökoda muutus tõsiseks metallitööstuseks
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ASi Tamsalu EPT tegevdirektor Valdo Simonlatser (vasakul) ja töökoja juhataja Aivar
Maasik ettevõttes toodetava metsatehnikaga – kollane on võsagiljotiin, hall kännujuurija.
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Juba aastast 1950 maaparandustöid teinud AS Tamsalu EPT loobus läinud aasta
alguses sellest tegevusalast kehva turuolukorra tõttu, et keskenduda kasumlikumale
metallitööstusele.
Juba nõukogude ajast saati oli vähem kui kuu pärast oma 65. aastapäeva tähistava Tamsalu
EPT põhitegevusalaks maaparandus, ent nagu nüüd räägib ettevõtte juhatuse esimees ja
tegevdirektor Valdo Simonlatser, tõid just maaparandustööd juba aastaid kahjumit, mistõttu 6.
jaanuaril 2014 otsustati sellele tegevusalale joon alla ja kriips peale tõmmata ning jääda vaid
metallitööstusfirmaks.
Tegevuse kokkutõmbamisega tuli töölt vabastada küll kümmekond inimest, ent kuna
maaparandustööde tellimishinnad olid peamise tellija – Riigimetsa Majandamise Keskuse –

vähempakkumistel langenud juba väga madalale, kujunes sellel turul konkureerimine
majanduslikult ebaotstarbekaks. Pealegi oli metallitööstuse osakaal Tamsalu EPT käibes
aasta-aastalt niikuinii jõudsalt suurenenud, sestap on mõistetav, miks otsustati jääda n-ö
ühtede liistude juurde ja edaspidi ehk seda valdkonda veelgi laiendada.

Ettevõte panustab töökoja toodangule
Tootmine toimub Tamsalus endisaegse EPT (Eesti Põllumajandustehnika) tootmishoones,
mida ettevõttes tänini teatud mõttes hellitavalt töökojaks, mitte tsehhiks või tehaseks
kutsutakse.
Toodangus on kaks põhisuunda – lumekoristustehnika ja ekskavaatorikopad ning nende
tarvikud. Toodangumahust langeb mõnevõrra suurem osa kaevetehnikale, vahekorras
lumekoristustehnikaga umbes 60:40. Lisaks veel mõningane valik metsatehnikat, samuti teeb
ettevõte võimalusel ka põllutehnika remonditöid.
Valdkonnas, kus tegelikult kodumainegi konkurents üsna tihe, rääkimata piiritagusest, on
Tamsalu EPT suutnud oma toodetega siiski Põhjamaade turul kanda kinnitada, peamised
kliendid-edasimüüjad on Norras ja Soomes, üldse läheb ekspordiks keskeltläbi 75–80%
töökoja toodangust, sellest omakorda üle poole moodustab Norra osakaal.
Kui lõpuni aus olla, siis tegelikult tabas ka metallitoodete valmistamist eelmise aasta esimesel
poolel langus, mida Valdo Simonlatser esialgu nimetab minikriisiks. Nimelt tunamullusega
võrreldes kukkus töökoja toodangu netokäive ligemale miljoni euro võrra – 3,92 miljonilt
eurolt 2,94 miljonile eurole. Seda suuresti just kodumaiste ekskavaatoritarvikute tellimuste
ärajäämise tõttu. Tänavu esimese poolaasta tulemused aga näitavad mõningast tõusu ja
vähemalt pole esialgu paanikaks põhjust.
Ettevõtte tootmisjuhi Aivar Maasiku sõnul tunneb Tamsalu EPT ennast tugevalt just paksude
lehtmetallide ettepunktimises ja keevitamises. “See on meie spetsialiteet ja selles suunas
plaanime ka jätkata,” kinnitab Maasik.
Tõepoolest – kas või lumesahkasid toodetakse Eestis mitmes ettevõttes, need kõik on suutnud
endale põhituru leida Soomes, Rootsis või Norras. Ja nende kõikide edu või madalseis tuleneb
talvedest, õigemini lume olemasolust.

Viimaste aastate minev kaup – võsagiljotiin
Viimatised kaks suhteliselt lumevaest talve nii meil kui Põhjamaades on lumekoristustehnika
tootmise osakaalu üksjagu vähendama sundinud ja eks sellepärast tuleb tekkivat auku teiste
toodete arvelt korvata.
Tamsalus on selleks teiseks tooteks leitud võsagiljotiinide tootmine. Nende osatähtsus on
viimastel aastatel suurenenud ning tegu on ka ettevõtte tooteportfelli ühe insenertehniliselt
keerulisema seadmega. Tamsalu võsagiljotiinid on mõeldud kasutamiseks ekskavaatorite
noole otsas, neil on kiirkinnitus nagu enamikul koppadestki. Seega valmistoode.
“Võsagiljotiinid tõusid päevakorda pärast seda, kui hakati üha rohkem tähelepanu pöörama
bioenergia kasutuselevõtule, metsamaterjali paremale ärakasutamisele ja energiavõsa
kasvatamisele,” kirjeldab Simonlatser arenguprotsessi. “Vanasti hekseldati alusmetsas kasvav

võsa raielangil lihtsalt kohapeal ära, nüüd soovitakse metsast kõik mis vähegi võimalik välja
tuua.”
Ta möönab, et Eesti põllumehed pole praegu suured tehnikaostjad, seda teadagi mis põhjustel.
Ent siiani soetasid just väiksemad talunikud päris agaralt lumesahkasid. Kuna talvel maal
niikuinii midagi teha pole, osalesid traktoriomanikud valdade lumekoristushangetel ja
tegelesid kõrvalteede läbitavuse tagamisega. Kui lund pole, seisab ka tehnika, raske raud
suuremat ei kulu ja ammugi pole tarvis uusi riistu soetada.
Aivar Maasik selgitab, et pealtnäha sarnane tehnika – kopad, sahad, haaratsid jmt – liigitub
tegelikult kahte erinevasse kategooriasse – profitööks mõeldu ja n-ö kodukasutaja tarbeks
tehtu. Erinevus on materjalide ja sõlmede tugevuses, kvaliteedis.
Kuna kopad ja sahad, aga ka kändude juurijad töötavad pideva suure koormuse all, moodustab
Tamsalu EPTs kasutatavast toorainest 20–25% Rootsist pärit eritugevusega teras. Üldiselt aga
ei teatagi sageli, kust edasimüüjailt ostetav must metall tuleb – seda on Venemaalt, Belgiast,
Ukrainast ja mujalt. Materjalikulu moodustabki üle poole ettevõtte tegevuskuludest.

Diileritega tuleb sidet hoida
Konkurents on kõva ja milleski järele andmine on lubamatu, teisalt tuleb regulaarselt ka oma
piiritaguste edasimüüjatega suhelda, kokku saada, mõtteid vahetada, turul toimuval silma peal
hoida.
Kõik see võib lõppeda näiteks ka sellega, et mõnda toodet on tarvis kusagilt otsast muuta,
täiustada.
Just sellel otstarbel võtsid ka Tamsalu EPT esindajad tänavu septembri alguses ette kaks
messilkäiku, ja loomulikult just oma toodangu sihtriikides.
Nii käidi Norras peetaval põllumajandustehnika ja -toodangu messil Dyrskun 2015, mis oma
olemuselt ja spetsiifikalt on analoogne meie Maamessiga, ent millel kuhjaga rohkem
traditsioone – järgmisel aastal toimub see mess juba 150. korda. Ka Dyrskuni messilt käib läbi
keskmiselt 35 000 külastajat.
Vahetult pärast Norra üritust väisati Soomes peetavat ehitus- ja karjääritehnika messi
MAXPO,
mis toimus Hyvinkää lennujaama territooriumil.
“Meil on Soomes ja Norras väga kindlad ja usaldusväärsed partnerid, kellega koostöö sujub
juba aastaid, Soomes 15, Norras ka juba kümmekond aastat,” räägib Simonlatser. “Ise ei
maksa nendel turgudel vett segada, kohalikud ettevõtjad tunnevad kohalikke olusid paremini
ja on selle tõttu ka sealses müügis tulemuslikumad.”

Majandada suudetakse laenuvabalt
Nii ongi Norra kliendiga tellimused juba tänavuse aasta lõpuni olemas, peagi hakatakse kokku
panema järgmise aasta tööplaani. Ka sealmail on viimastel aegadel toimunud palju muutusi,
Norra krooni praegune madalseis tingib selle, et importida on neil kallis. Norra krooni langust
aga mõjutab omakorda nafta hinna langus – nafta ja maagaas on ajalooliselt Norra majanduse

alustalad, samas on Põhjamere platvormidel nafta tootmine iseenesest kallis. Kõik see viibki
riigi majanduse seisakusse, piiri tagant ostetakse vähem. Tagajärjed on ka Tamsalus tajutavad.
Samas märgivad Simonlatser ja Maasik, et nende ettevõtte profiiliga tootjal peab olema
varuks mitu turgu, vaid ühele piiritagusele kliendile lootma jääda ei saa.
“Viimane hea uudis on see, et mõne aasta tagune suur Hiina kraami vaimustus hakkab tasapisi
lahtuma,” nendib Simonlatser. “Vahepeal jõuliselt siinset turgu sondeerima asunud diilerid on
vaikselt ära kadunud. Eks neile sai saatuslikuks see, et ega ainult müük ole oluline, selle
juurde peab käima ka korralik hooldus, varuosade kättesaadavus ja muu teenindus.”
Tamsalu EPT puhul väärib märkimist, et laenukoormust pankade ees ettevõttel ei ole ja
olemasolevat krediidilimiiti ei ole poolteist aastat kasutatud.
Samas on ettevõttel olemas kaasaegsed gaasi- ja plasmalõikustööpingid, giljotiin ja
metallipainutusmasin, suvel remonditi oma raha eest ka 38 töötajale mõeldud olme- ja
riietusruum. Lähemal ajal on ettevõttel plaanis investeerida uute pinnatöötlus- ja
värvimisseadmete
hankimisse.
MIS ON MIS? AS Tamsalu EPT
n Praegust ärinime kannab ettevõte alates 1997. aastast, mil toimus erastamine.
n Töötajaid: 2013 – 73, 2014 – 53.
n Ekspordiks läks eelmisel aastal 81,5% töökoja toodangust.
n Toodangu ekspordist moodustas Taani osakaal 2014. aastal 56,7%, Soome osa
koguekspordist oli 41,1%.
n Tänavu esimese kvartaliga müüdi toodangut piiri taha enam kui 600 000 euro eest.
n Kodumaise turu osakaal: 2013 – 29,4%, 2014 – 18,5%.
n Investeeringud põhivahenditesse: 2013 – 187 100 eurot, 2014 – 25 500 eurot.
n Müügitulu 2014. aastal – 2,94 miljonit eurot (2013 – 3,92 mln eurot), kasum 0,193 miljonit
eurot (0,24 mln eurot).
n www.tamsaluept.ee
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