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Helo Meigas: «Eesti 
ettevõtjate kohanemisvõime 
on imetlusväärne.»
Aasta ettevõtte žürii liikme, Eesti Posti nõukogu juhi ja süvatehnoloogilise 
idufirma Single.Earth finantsjuhi Helo Meigase sõnul põhineb Eesti 
ettevõtjate edu julgusel võtta riske ja kohaneda muutuvate oludega.

Merike Lees

Kuidas muutis möödunud aasta meie 
ettevõtlusmaastikku?
Kaks teemat, mis on osutunud kestvamaks 
kui arvasime – Covid-pandeemia on kahjuks 
tulnud, et jääda, mõjutades nii seda, kuidas 
omavahel suhtleme, kuidas tarbime ja mida 
väärtustame. Laiapõhjaline inflatsioon tun-
dub olevat nüüdseks tõestanud oma kest-
vust nii energia hindade tõusu, tarneraskus-
te, rahapoliitiliste toetusmehhanismide kui 
ka tööjõupuuduse kaudu.

Milliseid trende on märgata Eesti 
majanduses lähiaastatel?
Olen Eesti majanduse käekäigu osas lä-
hiaastatel positiivne. Eesti ettevõtjate koha-
nemisvõime on olnud imetlusväärne – nii 
eelmises finantskriisis kui ka viimase kahe 
aasta jooksul. Eesti maine innovaatilise di-
giriigina peaks meile kasu tooma nii kvalifit-
seeritud tööjõule atraktiivse elukohana kui 
ka dünaamilise ja mitmekesiseid elamusi 
pakkuva turismi sihtkohana.

Otsides ise pidevalt uusi põnevaid reisi-
sihtkohti, näen Eestil suurt potentsiaali 
valdkonnas niipea, kui vähenevad pandee-
miast tulenevad reisipiirangud.

Olen ka lootusrikas, et Eesti riigi selge 
fookus teaduspõhise majanduse toetami-
sele hakkab järjest enam tulemusi näitama. 
Näeme juba praegu Eestis väga huvitavaid 
tehnoloogial ja innovatsioonil põhinevaid 
ettevõtteid, mis on rahvusvaheliselt kon-
kurentsivõimelised. Sellise ettevõtluse 
soodustamine on nüüd ka ainus võimalus 
tagada Eestis tööjõu tootlikkuse kasvu 
väga kiire palgatõusu kontekstis.
Mida peate meie ettevõtluskeskkonna 
praegusteks tugevusteks?
Küsisin ühelt Rootsi tuttavalt, kes paar aas-
tat tagasi asus Eestisse, mis teda Eestis 
kõige rohkem üllatas. Tema tõi välja just 

selle, kui nähtav on start-up’ide kogukond.
Julgus riski võtta ja innoveerida on Ees-

ti tänase ettevõtluskeskkonna tugevus. Kui 
kümme aastat tagasi räägiti Eestist kui all-
hankeriigist, kuhu toodi tootmine odava 
tööjõu pärast, siis täna tullakse siia selleks, 
et ära kasutada meie tehnoloogia- ja IT-sek-
tori edulugu. Mis on kaasa toonud ka esi-
mesed pudelikaelad – nõudlus mitme kom-
petentsi järele ületab pakkumist.

Mida peaks riik tegema, et ettevõtlus 
veel paremini areneks?
Meie edu aluseks on olla atraktiivne kvali-
fitseeritud tööjõule. See kehtib nii Eesti 
noorte siin hoidmiseks – et nad ei koliks 
mujale paremate töökohtade otsingul – kui 

ka teistest riikidest siia kolimiseks. Oluliselt 
paindlikumad reeglid sisserändele, teenuste 
kättesaadavus inglise keeles, aktiivne tea-
dus- ja innovatsioonitegevus ning rahvus-
vaheliselt konkurentsivõimeline kõrghari-
dus – need on valdkonnad, kus riigil on 
võimalus olulist rolli mängida. Põhihariduse 
kõrge tase vastavalt PISA uuringutele on 
loonud suurepärase baasi, millelt kiirendada 
kogu majanduse innovatsioonipööret.

Meid on arvult vähe. Tihti ei ole ka ainult 
Eesti-põhine kogemus piisav suurtel turgu-
del läbilöömiseks. Suured riigid võivad teo-
reetiliselt endasse sulguda. Meiesuguse 
väikese riigi eduka ettevõtluse aluseks on 
avatud majandus, kompetentsi kaasamine 
väljastpoolt ning panustamine haridusse.  ■

Toimetaja Tõnis Poom, reklaami projektijuht Arle-Kadri Lessing, arle-kadri.lessing@postimeesgrupp.ee, reklaamitoimetaja Elina Sirol, keeletoimetaja Piret Bristol, kujundus Tiit Sermann, 
trükk Kroonpress AS, väljaandja Postimees Grupp AS.

Eesti riigi selge fookus 
teaduspõhise majanduse 
toetamisele hakkab järjest 
enam tulemusi näitama.
Helo Meigas
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EY Eesti Aasta Ettevõtja  
laureaadid:

Priit Kallas,
Iglucraft OÜ, 2021

Kaarel Kotkas,
Veriff, 2020

Tõnis Kaasik, 
Ecometal AS, 2019

Martin ja Markus Villig, 
Bolt, 2018

Arno Kütt ja Peep Kuld, 
Cleveron AS, 2017

Jevgeni Kabanov, 
ZeroTurnaround AS, 2015

Jüri Raidla, 
Advokaadibüroo Ellex Raidla, 2014

Peeter ja Priit Rebane, 
BDG Holdings OÜ, 2013

Ruth Oltjer, 
Chemi-Pharm AS, 2012

Priit Alamäe ja Taavi Kotka, 
Nortal AS, 2011

Peter Hunt, 
Wendre AS, 2010

Indrek Sepp, 
Pristis AS, 2009

Jaan Puusaag,
Krimelte OÜ, 2008

Ettevõtja elutööpreemia võitjad:

Enn Veskimägi, 
Standard AS, 2021

Illimar Toom,
Toom Tekstiil, 2020

Jüri Kraft, 
Sangar AS, 2019

Enn Kunila, 
NG Investeeringud OÜ, 2018

Mati Vetevool, 
M.V.Wool, 2017

Tiit Vähi, 
Silmet Grupp AS, 2015

Enn Meri, 
OÜ Merinvest, 2014

Madis Habakuk, 
Estonian Business School, 2013

Endel Palla, 
AS Harju Elekter, 2012

Raul-Roman Tavast, 
Roman Tavast OÜ, 2011

Ülo Pärnits,
Ülemiste City AS, 2010

Ärimehed on teinud 
ruumi ettevõtjatele

Ranno Tingas
Ernst & Young Baltic partner ja juhatuse liige

K
ui Ernst & Young alustas 2008. aas-
tal Aasta Ettevõtja konkursiga, rää-
giti ja kirjutati äridest ja ärimeestest. 
Ja reeglina ikka siis, kui hakkama oli 

saadud ühe või teise pahandusega.
Nende 15 aastaga on ettevõtjate maine 

õnneks tohutult paranenud ning usume, 
et oma panuse selle eesmärgini jõudmisel 
oleme andnud meiegi. Ka tänavuse aasta 
konkurssi korraldades loodame, et tuues 
Eesti rahvani põnevaid ja positiivsed ette-
võtjate lugusid, suudame ettevõtluspisikut 
laiali kanda ning tublisid tegijaid väärikalt 
tunnustada.

KRIIS KUI VÕIMALUS
Eriti tuleb inimesi tunnustada ajal, mil olud 
on rasked. Ühest küljest hakkame pan-
deemiast segi paisatud maailmaga küll ko-
hanema, aga tegelikult ei tea me tuleviku 
kohta endiselt kuigi palju. Uued tüved ja 
riikide eriilmelised reaktsioonid viivad meid 
pidevalt olukorda, kus järgmise kurvi taga 
varitseb uus ootamatus. Ka ettevõtjate käi-
tumises on seda näha: kui varem tehti viie 
või isegi kümne aasta plaane, siis täna on 
tulevikuvaade oluliselt lühiajalisem.

Aga nii nagu ebakindlad ajad esitavad 
väljakutseid, pakuvad need ka võimalusi. 
Kriis on meie ettevõtjatele avanud hulga 
uusi turge ning loonud stiimuli toodete ja 
teenuste ümber disainimiseks. Samuti on 
tulnud teha töökorralduslikke muutusi, mil-
lest varem on õnnestunud kõrvale hiilida. 
Mis seal salata, kriisi puhkedes oli ka terve 

hulk ettevõtteid, kelle esimene ülesanne oli 
vanakooli lauaarvutite asendamine sülear-
vutitega. Usun, et nüüd on need ettevõtted 
oma ärikorralduses teistele järele jõudnud ja 
peale sunnitud muutusest kindlasti võitnud.

KASUM POLE TÄHTSAIM
Meie konkursi tänavusi finaliste iseloomus-
tavate märksõnadena tooksin esile julguse 
ja ambitsiooni. Nad eristuvad selgelt, sest 
on astunud samme, mida konkurendid on 
ehk peljanud. Samuti on neil olnud auah-
nust vaadata «kodukülast» kaugemale ning 
pidada enda turuks sisuliselt tervet maailma.

Žürii poolelt hindame väga ka ettevõtja-
te panust ühiskonda. Me ei vaata, kellel kõi-
ge suurem kasum või käive, vaid toome esile 
ettevõtjaid, kes näevad end ühiskonna ees 
seisvate väljakutsete lahendajatena ning 
soovivad kaasa teha suuremaid muutusi kui 
pelgalt numbrid majandusaasta aruandes.

Muutustega kaasnevad alati ka mõjud. 
Praegune energiakriis on toonud eredalt 
välja, kuidas korraga kõike ei saavuta. Ei saa 
olla roheline, säästa planeeti, aga maksta 
seejuures energia eest võimalikult vähe. Ka 
ettevõtted mõtlevad nendele teemadele 
üha rohkem. 

INNOVATSIOON MUJALGI
Kandvaks jututeemaks 2022. aasta hakul 
on tõusnud ka tööjõupuudus, mis on suur 
ja globaalne probleem. Mõnes mõttes on 
see natuke isegi veider, sest maailma ela-
nikkond ju kasvab pidevalt, ometi on täna 
pea igas sektoris tohutu inimeste puudus. 
Mõelda vaid, et veel paari aasta eest oli 
konverentsidel üks põhilisi teemasid, kui-
das automatiseerimine võtab inimestelt 
töö ära ning arutati selle üle, mida nende 
inimestega siis peale hakata. Ilmselt on see 
märk sellest, et ühtede töökohtade kadu-
mine loob rea uusi töökohti kuskil mujal.

Ometi peavad ettevõtjad säärases pide-
valt muutuvas keskkonnas konkurentsis pü-
simiseks pidevalt oma tooteid ja teenuseid 
kaasajastama. Täna on meie ettevõtluskesk-
konna innovatsiooniveduriks eelkõige idufir-
mad. Aga maailmas läbilöömiseks vajavad 
innovatsiooni ka traditsioonilised ettevõt-
ted. Suurepäraseks näiteks pandeemia ajal 
on olnud 2012. aastal Eesti aasta ettevõtjaks 
nimetatud Ruth Oltjeri keemiatööstusette-
võte Chemi-Pharm kui ka meie tänavused 
finalistid, kellest saab lugeda järgnevatel 
lehekülgedel.  ■

Foto: Heiki Laan
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Iglumajad lähevad aja maha 
võtmise parkidesse
Mullune aasta ettevõtja, väikemajade ja iglukujuliste saunade tootja Iglucraft 
OÜ juht Priit Kallas (40) kinnitas aasta tagasi, et ettevõtte uueks ärisuunaks 
saab aja maha võtmise teenus. 

Jaano Martin Ots

U
ue aasta esimestel päevadel Viljan-
dimaal Leies Iglucrafti majateha-
ses temaga intervjuud tehes kostis 
tsehhist töötegemise hääli, kuigi 

ettevõtte juhi kinnitusel oleks tehas pi-
danud kollektiivselt talvepuhkust veetma.

Kuidas sul endal aja maha võtmine on 
õnnestunud? Aasta tagasi lubasite 
seda teistelegi müüma hakata?
Aja maha võtmine on kogu meie ettevõtte 
sisu. Brändi lubadus on «Take time» – üt-
leme klientidele, et pakume aega. Inimesed 
ostavad emotsiooni, mitte sauna, maja või 
muud sellist. Kui otsisime lahendust, kui-
das müüa 3,5 tonni kaaluv toode, mis mak-
sab 50 000 eurot, kliendile, kes pole seda 
kunagi oma käega katsunud, siis jõudsime 
järelduseni, et tuleb müüa aega.

Kuidas tootmine siin ääremaal ennast 
ära tasub? Kas vahemaad logistikat 
keeruliseks ei tee?
Ma ei kasutaks sõna ääremaa. See on 
hoopis meie tugevus, et siin asume. Minu 
juured on siin, vanaema ja vanaisa kodu 
oli siin. Ise elan täna Tallinnas ja pool meie 
kontorist on samuti Noblessneris, aga mu 
maakodu on Leies ja seepärast mulle meel-
dib siin tegutseda.

Asukoht soodustab tootmist, sest 
poole tunni kaugusel on linnad, kust tu-
leb tööjõud. Osa materjale tuleb lähimaa-
kondadest. Valmistoodete transpordil üle 
maailma ei muuda asja, kas asud kohali-
kule keskusele mõne tunni kaugemal või 
lähemal.

Olete tootmispinda laiendanud, kui-
das see toodangus väljendub?
See viis hektarit siit vana tehase ja Viljandi- 

Tartu maantee vahel on meie uus krunt. 
Detailplaneering on tehtud, hakkame vars-
ti ehitama. Praegused ruumid on amorti-
seerunud, need hooned olid siin juba siis 
olemas, kui ma väikese poisina vanaisaga 
vaatamas käisin, kuidas neis traktoreid ja 
kombaine remonditakse.

Meie majaehitusliin töötab nagu auto- 
tehas. On töökeskused, kus tehakse eri-
nevaid tööoperatsioone ja stopperiga on 
välja mõõdetud, kui kaua tohib maja ühes 
töökeskuses olla. Kui läheb üle 16 tunni, on 
kogu graafik sassis.

Oleme olemasolevate ruumide lõikes 
laienenud nii palju kui võimalik, kuid kao-
tame praegu palju aega sisemise logistika 
keerukuse tõttu. Kui kogu pind oleks maja-
tootmisele optimeeritud, oleks kogu toot-
mine kümme kuni 15 protsenti efektiivsem. 
Uus tehas tuleb pisut üle 4000 ruutmeetri, 
mida on kaks korda rohkem kui praegu.

Iglucraft OÜ
2021. aastal ehitas 120 maja 
ja 175 sauna, käive tuli üle 
kuue miljoni euro.

Aastaaruanne ei ole veel 
valmis, kuid 2020. aastaga 
võrreldes kasvas käive enam 
kui 50 protsenti.

Ettevõte ekspordib 94–95 
protsenti toodangust.

Allikas: Priit Kallas

Iglucrafti juht Priit Kallas tunnistab, et 
eelmisel aastal ei õnnestunud midagi lattu 
toota – kogu valminud toodang osteti 
kohe ära. Foto: Jaano Martin Ots
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Eelmisel aastal rääkisid, et järjekord 
on pikk. Mis seis järjekorraga on 
2022. aasta alguses?
Meil oleks järjekord ikka pikk, aga leeven-
dasime seda tööpinna suurendamisega. 
Kahekordistasime mullu oktoobris toot-
mismahu ja sellega tõime järjekorra ette-
poole. Saame praegu veel kevadesse töid 
ette võtta, aga vahepeal venis ooteaeg 
juba üheksa kuuni, mis hakkas tõsiselt 
müüki pärssima.

Valmistoodangu ladu meil ei ole, too-
dame tellimuste alusel. Toote oma laos 
hoidmine on puhas kulu; raha-, lao- ja 
tooteliikumine peab olema maksimaalne. 
Oleme proovinud toota lattu väiksemaid 
saunasid, sest see on emotsionaalne ja 
sesoonne kaup – kui klient tahab jaani-
päevaks sauna ja sa ütled, et septemb- 
riks saab, siis see on probleem.

Kuidas müüte, kas jätkuvalt ise otse 
lõpptarbijale?
Ühtegi vahendajat meil ei ole, selles mõt-
tes erineme teistest. Ükski vahendaja ei 
suuda toodet paremini tunda ega lugusid 
jagada kui me ise. Vahemeeste pidamine 
on kallis lõbu. Põhiliselt müüme läbi sot-
siaalmeedia ja PR-i.

Töötajate koguarv hakkab lähenema 
60 inimesele, kaheksa neist on puhtalt 
müügi peal, turunduses on kaks inimest. 

Reklaamide seadistamise ja optimeeri- 
mise ostame sisse, aga sisu ja stoorid 
teeme ise.

Mis on Noblessneri iglupargi ärimu-
del? Kellele sealsed majad kuuluvad 
ja kes mille eest raha küsib?
Majad on meie, rendime Noblessnerilt 
maad. Loogika on lihtne, õppisime oma 
klientidelt. Müüme erakliendile ainult 
kaks-kolm protsenti majadest, ülejäänu 
läheb sarnaste parkide pidajatele, maju- 
tusettevõtetele. Vaatasime, et miks mit-
te ise samasse ärivaldkonda minna –  
rahavoog muutub ühekordsest müügist 
pikemaks sissetulekuks.

Et esimene park sai Noblessnerisse, 
lihtsalt kujunes nii. Tegelikult ei pea see 
aja maha võtmise koht olema nii suur ega 
linna südames. Võib olla ka üks majake 

või saun kuskil rabasaarel, selline park te-
gutseb aasta ringi. Igluparki haldab meie 
tütarfirma ja Noblessner on hetkel ainus, 
aga neid tuleb kindlasti sel aastal juurde.

Klientide arvu ja käibeid on koroona 
tõttu keeruline õigesti hinnata, 2022. aas-
ta näitab, mida see äri tegelikult endast 
kujutab.

Riikide ehitusseadustikud on väga 
erinevad, kas aitate klientidel ka 
maja paberid korda ajada?
Kõige keerulisem väljakutse selles äris 
üldse on juriidika. Oleme proovinud ehi- 
tada kõik majad nii, et need vastaksid eri 
riikide kõige karmimatele nõuetele, meilt 
läheb maja välja täisdokumentatsiooniga, 
et teha kliendi elu lihtsamaks. Aga ehitus- 
ja kasutusload jäävad kliendile korda aja-
da, nagu ka vundament ette valmistada.

Lubade saamine võib võtta aasta- 
kaks, on ka juhtumeid, kus soovitud kohta 
luba ei saadagi. Sageli taandub see ko-
haliku omavalitsuse otsusele, näiteks on 
öeldud, et kuju ja välimus ei sobi.

Kuidas on läinud ujuvatel lahendus-
tel, mis te Top Marine pontoonidele 
paigaldasite?
See oli naljakas lugu. Meil on siin-seal Eu-
roopas parvedele pandud ujuvaid maju, 
kokku ehk paarkümmend. Need konk-
reetsed aga läksid Saksamaale ja ei meie, 
Top Marine ega klient teadnud enne pai-
galdama asumist, et nii maja kui ka parved 
teevad sama riigi tootjad. Oleks teadnud, 
oleks algusest peale saanud paremini 
koostööd teha. Aga klient tellis parved 
mingi vahendaja kaudu ja arvas, et need 
on Leedust.

Mis perspektiivi näed?
Arvan, et meie valdkonnale oli tänane kriis 
väga soodne. Inimesed tahavad eemale, 
ära ja aega maha võtta ja need trendid 
tunduvad jätkuvat.

Kui turismisektor paugu sai, siis on 
väike- ja kodumajutus buumis. «Metsa 
ja ära»-teema jääb kestma, kuigi eufooria 
võib üle minna. Risk on jah, et avastame 
äkki, et heal ajal tehtud laiendused ei pea 
paika, aga siis oleme valmis kiiresti ümber 
orienteeruma ja otsima uusi nišše, uusi 
turge või ärimudeleid väikemajadega. Ega 
inimene jäta puhkamata, küsimus on, et 
kuhu ära ja mis kujul saab ta minna.

Tootmise ja müügi poolest saab 2022. 
aasta olema suur väljakutse. Ühelt poolt 
uuendame kõigi toodete sisedisaini ja 
kommunikatsioone, mis omakorda tingib 
hinnatõusu, teisalt peame müüma kaks 
korda rohkem kui eelmisel aastal.   ■

Ilmekas silt Iglucrafti puitmajatehases.  Foto: Jaano Martin Ots

Oleme proovinud 
ehitada kõik majad nii, 
et need vastaksid eri 
riikide kõige karmi-
matele nõuetele, meilt 
läheb maja välja täis-
dokumentatsiooniga.
Priit Kallas
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Ain Antons: «Riske peab võtma 
nii, et saaksid öösel rahulikult 
magada.»
Juba üle 30 aasta järelhaagiseid tootnud AS Respo Haagised asutaja ja omaniku 
Ain Antonsi (63) sõnul on nende ettevõtte edu taga suuresti kaalutletud  
otsused. Tänu heas mõttes konservatiivsusele on suudetud suuremaid 
ebaõnnestumisi ja kahjumeid vältida.

Erkki Erilaid

«Tõsi ta on, et oleme ettevõtet 
konservatiivselt juhtinud ega 
saa uhkustada kiire ja püstloo-
dis kasvuga,» rääkis Antons. 

«Kuid areng on tänu sellele püsinud sta-
biilne, mida ilmestab asjaolu, et ettevõte 
ei ole oma 31 tegevusaasta jooksul korda-
gi olnud kahjumis.»

Samas näitavad Respo viimaste aasta-
te müügid kiiret kasvu. Kui 2020. aastal 
algas pandeemia, siis kasvas ettevõtte käi-
ve kümnendiku võrra, mullu aga juba 26 
protsenti ning ka tänavuseks aastaks 
prognoositakse pea sama suurt käibe kas-
vu. Nendes numbrites ei ole küll midagi 
konservatiivset.

Antonsi sõnutsi on ettevõtluses alati 
riskid, kuid neid peab oskama maandada 
nii, et saaksid öösel rahulikult magada. 
«Projektid peaksid olema kaalutletud, pii-
savalt omafinantseeringutega kaetud, et 
ei tekiks üle jõu käivaid laenukohustusi.» 

ESIMENE KATSE HAAGISTEGA 
LÄKS LUHTA
Aga nagu ikka, on iga algus raske. Respo 
asutati väikeettevõttena veel nõukogude 
ajal, 1990. aasta kevadel Otepääl. Toona 
töötas ettevõttes vaid kolm inimest. 

«Esimestel tegevusaastatel proovisime 
mitut valdkonda, küll puitmööbli valmista-
mist ja vahendasime – nagu tollal paljud 
– metalli. Kuid juba siis üritasime käivitada 
ka haagissuvilate tootmist, kus konkurents 
tollal Eestis sisuliselt puudus,» meenutas 
Antons. «Valmis sai paraku ainult üks haa-
gissuvila ja sedagi mitte päris lõpuni.»

Küll sai ehitamise käigus selgeks, et 
kvaliteetse sisustuse ja disainiga haagissu-
vila tootmine ei ole väikeettevõtjatele jõu-
kohane, vaid eeldab suurt tootmismahtu 
ja tehnoloogiat. «Nende omandamiseks 
meil ressurssi ei olnud,» märkis Antons.

Kuid algus haagiste tootmisega oli teh-
tud ning kogemuste põhjal leiti, et enne 
õhinapõhiselt tegutsema asumist on vaja-
likud põhjalik eeltöö ja planeerimine. Hoo-
limata esialgsest ebaedust sai selle tootega 
seoses ettevõtte oma nime: «Re» ehk rei-
simine ja «spo» nagu sport.

Kui Ain Antons ja Respo kaasasutaja 
Annes Koppel mõistsid, et haagissuvila ei 
ole õige toode, liiguti järgmisele lahendu-
sele – järelkärud, mis on tänini Respo kõige 
müüdavam toode.

«Esimesed aastad olid ikka väga keeru- 
lised: probleeme oli uute metallipinkide 
finantseerimisega ning tuli viimasel hetkel 
leida raha, et töötajatele palka maksta,» 
rääkis Antons. «Probleemidele leidsime 
siiski alati lahendused ning ükski võetud 
laen ei jäänud õigel ajal tagasi maksmata.»

Antons peab üheks 2000. aastate al-
guses tehtud targaks otsuseks 49 protsen-
di osaluse müüki ühele investeerimisfon-
dile. «Raha laienemiseks nappis ning 
osaluse müük andis meile võimaluse osta 
uusi tootmisseadmeid,» selgitas ta. 

Tootmise laiendamine ja müügimahtu-
de kasvatamine oli niivõrd edukas, et Res-
po kaks asutajat said seitsme aasta pärast 
ettevõtte osaluse investoritelt tagasi osta. 
«Maksime küll tagasiostmisel kolm korda 
krõbedama summa, kuid kõik pooled jäid 
tehinguga rahule,» kinnitas Antons. 

Aastate jooksul on Ain Antons toonud 
ettevõtte juurde ka lapsed. Poeg Tooma-
sest sai Respo Haagiste tegevjuht ja tütar 
Anneli on ettevõtte nõukogu liige. 2017. 
aastast kuulub Ain Antonsi osaluse arvelt 
Respost 22,5 protsenti võrdsetes osades 
tema lastele, mis annab neile ettevõtte juh-
timiseks lisamotivatsiooni.

Praeguseks on Respo Haagised turu-
liidrite hulgas nii Eestis, Soomes kui ka 
Lätis. Kõige paremini läheb seejuures põh-
janaabrite juures. «Soome majapidamistes 
on haagis olulisel kohal,» sõnas Antons.

Ain Antons (63)
AS Respo Haagised  
asutaja ja omanik





12 NOMINENTAasta Ettevõtja 2022

Ettevõte plaanib ka Rootsis ja Norras 
haarata suuremat turuosa, hetkel ollakse 
mõlemas riigis viie suurima pakkuja seas. 
Lätis ja Leedus on liidripositsioonil püsimi-
ne olnud hektiline: vahepeal ollakse esime-
sed, hetkel mitte. «Käibe poolest jäävad 
Balti riigid siiski tugevalt Skandinaaviale 
alla,» nentis Antons.

TÄNAVU PLAAN NAASTA 
LIIDRIPOSITSIOONILE
Respo müüb keskmiselt 50 haagist päe-
vas. «Pandeemia alguses kukkusid ära 
kõik tellimused ja vallandus paanika,» 
kirjeldab ta. «Õnneks taastus olukord 
kiiresti ning alates 2020. aasta suvest on 
müügid ainult ülespoole rühkinud.»

Samas ületab nõudlus praegu pakku-
mist ja Covidiga kaasnevad tarneproblee-
mid, mistõttu pole välismaised edasimüü-
jad mõnikord rahul, et nõudluse täitmine 
ei suju alati plaanipäraselt.

«Tarneprobleemid ja tööjõu puudus 
on olulisemad tegurid, mis takistavad kii-
remat kasvu,» nimetas Antons ettevõtte 
suuri väljakutseid. «Toorme kallinemisel on 
õnneks vaid väike mõju. Nõudlus püsib 
kõrge ja vastavalt sisendite hinnatõusule 
saame kergitada ka toodete hindu.» Eel-
misel aastal tõusid haagiste hinnad ligi 
kümnendiku võrra.

Nagu paljud teisedki ettevõtjad, pool-
dab ka Antons võõrtööjõu kvootide suu-
rendamist, sest väärt töötajaid on alati 
keeruline leida. «Tootmises on meil umbes 

kümnendik inimestest Ukraina päritolu 
renditud tööjõud, sest näiteks keevitajaid 
tootmismahtude kasvatamiseks Eestist 
juurde ei leia,» nentis ta.

Automatiseerimise ja digitaliseerimise-
ga kaasneb Antonsi sõnul küll nii-öelda 
valgekraestumine, kuid tegeliku töö teeb 
siiski töömees. «See toob omakorda kaasa 
pingeid inimsuhetes, kuid kui meeskond 
panna kokku omavahel hästi läbisaavatest 
liikmetest, saame suhted korda ja pinged 
maha.»

2021. aastal keskendus Respo Skan-
dinaavia turule, kus on nõudlus suurem. 
Kuna kaupa kõigile ei jätkunud, kujunes 
Eestis tellimuste ooteaeg liiga pikaks 
ning seetõttu kaotati koduturul liidripo-
sitsioon suurimale konkurendile Best-
netile, kes toodab haagiseid Tiki Treileri 
kaubamärgi all.

«Oleme nendega aegade algusest kon-
kureerinud, kuid see on sõbralik ja ainult 
edasiviiv konkurents. Suhted on nii head, 
et kui ühel on «defitsiidikriis», on üksteise-
le müüdud komponente, et tootmine ei 
peatuks,» rääkis Antons.

Tänavu plaanib Respo tootmisvõim-
sust kasvatada ja koduturul liidripositsioo-
ni taastada. «Eelmisel aastal investeerisime 
üle nelja miljoni euro, millega ehitasime 
aasta lõpuks valmis uue tootmishoone. 
Jaanuaris plaanime käivitada üle miljoni 
euro maksnud uue lehtmetalli töötlemis-
keskuse ning värvata kümme uut töötajat. 
Tänu neile ettevõtmistele prognoosime, et 

ettevõte käive kasvab sel aastal 25 prot-
senti, 33 miljoni euroni.»

Ettevõttes on tööl kuueliikmeline 
arendusmeeskond, kelle igapäevatöö on 
mõelda välja tooteid ja parendada ole-
masolevaid lahendusi. Hetkel arendab 
Respo haagist, mis annaks elektriautole 
lisaenergiat. Samuti arendab ettevõte 
edasi oma 24/7 haagiste müügijaamasid. 
Jaamad annavad ostjatele võimaluse osta 
Respo kodulehelt haagis, pärast seda 
edastatakse kliendile kood, millega on 
võimalik haagis müügijaamast kohe auto 
taha haakida ilma ühegi kontaktita.  
«Lisaks Eestile soovime selliste jaamade 
käivitamist eelkõige Soome, Rootsi ja 
Norra suunal.»

Hetkel müüakse müügijaamast kesk-
miselt haagis päevas. Müük oleks suurem, 
kui tootmismahud võimaldaksid jaamades 
pakkuda enam eripalgelisi haagiseid. Ette-
võttel on loodud ka platvorm, kus Respo 
haagiste omanikud saavad oma haagise 
soovi korral üles panna ja välja rentida.  ■

Ain Antonsi sõnul on ettevõtte eksporditegevuste fookus põhiturgudel 
turuosa kasvatamisel.   Foto: Sille Annuk

Žüriiliikme kommentaar 

Aavo Kokk
Catella Corporate 
Finance juhatuse liige

«Haagis on ju 
lihtne toode – 
rattad ja nende 
peal keevisraam. Aga kes on vähegi 
haagist kasutanud, teab, kui oluline 
on vastupidavus ja kasutusmugavus. 
Respo on Eestis olnud oma valdkonnas 
teerajaja ning Respo eksport osundab, 
et ka teiste riikides on toode konku-
rentsivõimeline. Ja justkui lihtne toode, 
peame arvestama, et tegemist on 
liiklusvahendiga. Ükski riik ei soovi tee-
dele suurel kiirusel liikuvaid seadeldisi, 
mis pole sada korda üle kontrollitud. 
Respo tooted on kõik need kontrol-
liprotseduurid läbinud!

1996. aastal avaldas sakslane Her-
mann Simon raamatu «Hidden Cham-
pions». Ta juhtis tähelepanu, et kogu 
maailmas on palju väikeseid kõrge 
kasumlikkusega ja väga spetsialiseeru-
nud firmasid, mis oma valdkonnas on 
turuliidrid. Sageli on need perefirmad 
ja enamasti neid eriti ei märgata, kuna 
tooted on tavalised. Aga need väärivad 
tähelepanu, sest just sellised firmad 
on edukate majandusriikide tegelik 
selgroog.

Ain Antonsi ja Annes Koppeli 
loodud Respo Haagised on just üks 
selliseid varjutšempioneid.»

RESPO HAAGISED AS

2016 2017 2018 2019 2020
Müügitulu (mln €) 15,43 17,347 15,617 19,160 21,287

Kasum enne maksustamist (mln €) 0,993 1,687 2,159 1,661 2,869

Osaluse suurus protsentides 50 27,5 27,5 27,5 27,5

Töötajate arv 109 121 124 123 132

Allikas: ettevõte
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Vanametalli ringlus hoiab 
maailma puhtamana
Tartu ettevõte Cronimet Nordic teeb maailma paremaks, andes metallide-
le uue elu saastava maakide maapõuest võtmise ja metallideks sulatamise 
asemel. Haiglakitli varna riputanud Eva Pedjak (46) veab vanametalli ring-
majandusettevõtet.

Romet Kreek

C
ronimet Nordic on Eesti juhtiv vana-
metalli ringmajandusettevõte, mis 
tegeleb musta, roostevaba ja värvilise 
vanametalli ostmisega mitmest Eu-

roopa riigist, selle töötlemisega ning ekspor-
timisega peamiselt Türki, Aasiasse ja Euroo-
pa Liidu liikmesmaadesse.

Vanametalli ringmajandus on rohe-ees-
märkide kontekstis globaalselt ülioluline, 
kuna tööstuse nõudlus metallide järele üha 
suureneb, samas on maakide kaevandami-
ne ja sellest metallide tootmine jätkuvalt 
väga ressursimahukas ja loodust saastav 
protsess.

«Igal aastal satub maagist terase toot-
misel keskkonda üle 100 miljoni tonni süsi-
nikdioksiidi (CO2). Terase tootmisel loodus-
likust toormest on CO2 heide tooteühiku 
kohta enam kui kaks korda suurem kui 
kokku kogutud vanametalli ümbersulata-
misel,» rääkis kaevandatud maagist vana-
metalli uuestikasutamise olulisusest Croni-
met Nordicu juhatuse liige Eva Pedjak.

LOOTUS KERKIDA 
PAARIKÜMNE SUURIMA 
SEKKA
Terasetootmise eri etappidel, sealhulgas 
metallimaakide ja söe kaevandamisel, kulub 
hulgaliselt energiat ja vett. «Seega ongi olu-
line anda uus elu nii suurele hulgale metal-
lijäätmetele kui vähegi võimalik. Paremini 
aitab ehk tänases energiahindade buumis 
teema olulisust mõista järgnev näide: ühe 
tonni terase taaskasutamine tähendab 
energia kokkuhoidu 75 protsenti, millega 
saaks kütta 5400 eramaja,» lisas ta.

Vanametalli ringmajanduse näol pole 
tegu hämara taustaga äriga, milleks seda 
1990. aastatel peeti. Tänapäeval juhivad 
valdkonda ranged regulatsioonid ja kont-
rollivad erinevad institutsioonid. Samuti 
tegeldakse kogumisplatside korrastamise-
ga, et näidata, et vanametalli võib käidelda 
ka puhtas ja ontlikus keskkonnas.

Cronimet Nordicu eelkäija oli Eesti  

Metall, mis kasvas välja väiksemast pereä-
rist. Kui umbes 21 aasta eest alustati, tähen-
das see, et Eva Pedjak koos abikaasa And-
rese ja vend Mikuga tegid Jõgeval asunud 
tegevuskohas põhimõtteliselt ise ära kogu 
töö. Nüüdseks on ettevõttel Eestis üle 40 
töötaja ning koostööpartnerid paljudes 
maailma riikides.

Eestist juhitakse ka kontserni ettevõt-
teid Lätis ja Soomes. Ettevõtte käive on 
viimase viie aastaga kuuekordistunud ning 
2020. aasta käive ulatus 173 miljoni euroni. 
Kuigi eelmise aasta majandustulemused 
polnud selle loo trükki mineku hetkeks veel 
avaldatud, lubab prognoos arvata, et Cro-
nimet Nordic OÜ tõuseb tõenäoliselt Eesti 
20 suurema ettevõtte hulka.

ELU VIIS ÕPITUST HOOPIS 
TEISE VALDKONDA
Ülikoolis õppis Pedjak kliinilist psühholoo-
giat ning pikki aastaid töötas ta sel erialal 
Põlva haiglas ja Tartu Ülikooli kliinikumis. 
Siiski tundis naine, et meditsiini valdkonnas 
ei ole tal võimalik ära teha nii palju, kui te-
gelikult tahaks. Kui elu seadis ta 17 aasta 
eest valiku ette, kas pereettevõte, millega 
senini peamiselt tegeles abikaasa, müüakse 
maha või ta võtab selle üle, otsustas ta pü-
henduda kogu täiega metalli ringmajandu-
settevõttele ja loobus tööst meditsiinis.

Pedjak pole meditsiinis tegutsemisest 
loobumist kahetsenud. «Usun, et mu käed 
oleksid jäänud lühikeseks, et neuropsüh-
holoogia valdkonda, milles oleksin kõige 

Eva Pedjak (46)
Cronimet Nordic OÜ  
juhatuse liige

Roostevaba terase koorem Cronimeti õuel.  Foto: Margus Ansu
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tõenäolisemalt oma õpingutejärgset kar-
jääri jätkanud, Eestis viia tasemele, mida 
olin näinud näiteks Šveitsis,» lausus ta. 
«Kui midagi ei saa teha lõpuni parimal viisil, 
siis kaob viimaks motivatsioon. Oma ette-
võttes saab ise kõik rõõmud ja valud mak-
simaalselt läbi elada.»

SUURE KONTSERNI OSAKS 
SAAMINE OLI AJASTU MÄRK
Kuigi nüüd on ettevõte osa suuremast rah-
vusvahelisest grupist, on Pedjak siiski säili- 
tanud ettevõttes olulise osaluse ja juhtimi-
ne on jätkuvalt tema kanda.

Ühinemist oma valdkonna ühe suure-
ma kontserniga peab ta elu üheks pare-
maks otsuseks. Saksa kontsern on toetav, 
kuna näeb Eesti üksuse suurt efektiivsust 
ja potentsiaali. Tänu ühinemisele sai või-
malikuks ka Cronimet Nordicu laienemine 
välisriikidesse. See suhe tuleb kasuks mõ-
lemale: kui emaettevõte käitleb peamiselt 
roostevaba metalli, siis Eesti üksus tegeleb 
ka värvilise ja musta metalliga.

Tänaseks on Pedjakul musta metalli 
tehingute osas nii head kogemused ja 
teadmised, et temaga võetakse sel alal nõu 
saamiseks ühendust maailma eri paikadest 
(näiteks Cronimeti Brasiilia ja Lõuna-Aaf-
rika ettevõtetest).

«Kontserni kuulumine ja selle suurus 
ei ole eesmärk omaette, samas on see mei-
le andnud parema ligipääsu oskusteabele 
ja ressurssidele. Vanametalli valdkond on 
lihtsalt selline, kus käibevahendite ja inves-
teeringute summad kipuvad olema väga 
suured. Esimestel tegutsemisaastatel ka-
sutasime oma vahendeid ja kohalike pan-
kade laene,» meenutas ta.

«Et laieneda, uusi turge avada ning 
kaasaegsetesse töövahenditesse investee-
rida, selleks meil Eesti pereettevõttena üksi 
ressursse ei olnud ja kasvuks läinuks palju 
kauem aega. Ühinemine andis võimaluse 
luua tütarettevõte kõigepealt Lätis ja aas-
ta-aastalt laieneda naaberriikidesse.»

ÕIGEID 
KOOSTÖÖPARTNEREID EI 
LEIA KIIRESTI
Ettevõtte arengu seisukohalt on oluline 
metalli kogus, millele uus elu antakse. Kui-
gi ka Eestis kogutakse suuri koguseid va-

nametalli, siis ettevõtte kiiremaks kasvata-
miseks on tegevust laiendatud väljapoole 
Eestit ning jätkuvalt otsitakse uusi usal-
dusväärseid välispartnereid.

Koos hoolikalt valitud välispartnerite-
ga kogutakse aina suuremaid koguseid 
vanametalli. Pedjaku sõnul on peamine 
leida üles riigid ja koostööpartnerid, kel-
lega on võimalik teha head koostööd ilma, 
et ise peaks pidevalt kõrval seisma ja kätt 
hoidma.

Tänu tema järjepidevusele tegutseb 
nüüd ka Türgis Cronimeti ettevõte. Türgi on 
hetkel maailma kõige suurem vanametalli 
importija. Kui varem käisid tehingud Türgiga 
läbi vahendava ettevõtte, siis just Pedjak oli 
see, kes hakkas otsima võimalust vahetuks 
äritegevuseks Anatoolias. Paariaastase  
otsingu tulemusena leidis ta partneri, kelle-
ga on jätkuvalt hea koostöö.

Türgi koostööpartneritega sujuvama 
koostöö saavutamiseks ja sealse ärimaas-
tiku tundma õppimiseks kolis Pedjak vahe-
peal pooleks aastaks perega sinna elama. 
Praegu on ta ka Türgi aukonsul Eestis.

Türgi liir on kõrge inflatsiooniga mõjuta- 
nud türklaste elu, kuid mitte vanametalli 
nõudlust. Liiri kursi kukkumine ja inflatsioon 
eksporti Türgi suunas 2021. aastal oluliselt 
ei mõjutanud. Nõudlus vanametalli järele oli 
suur ja metallihinnad püsisid kõrgel.

«Liiri nõrgenemine mõjutab palju ko-
halike türklaste elu, sealhulgas meie ette-
võttes Cronimet Türgis. Proovime oma 
töötajaid seal toetada nii palju kui võima-
lik,» lausus ta. Järgmine suur eesmärk on 
partnerlussuhete arendamine Venezuelas.

KUUE VÕÕRKEELE 
RÄÄKIMINE TULEB KÕIKJAL 
KASUKS
Palju rahvusvahelist suhtlust sisaldava töö 
tarbeks on Pedjak suhtlustasandil oman-
danud kuus võõrkeelt. Praegu tegeleb ta 
hispaania keele õppimisega, püüdes leida 
selleks igast päevast tunni.

«Kõigi keelte õppimiseks on olnud ikka 
ajend. Viimasel paaril aastal olen töö pä-
rast Lõuna-Ameerikas ringi vaadanud ning 
see on tekitanud huvi ja vajaduse hispaa-
nia keele järele,» ütles ta. «Ma pean õppi-
mist, head haridust ja enda pidevat täien-
damist väga oluliseks. Muidugi oleks 

ideaalne, kui noored õpiksid õigel ajal koo-
lis, aga õppimiseks ei ole kunagi hilja.»

LISAKS PÕHITEGEVUSELE 
VARUTAKSE VANAPABERIT
Aastas tekib Eestis umbes 70 000 tonni 
vanapaberit, kartongi ja pappi. Sellest ko-
gusest kogutakse kõigest 25 000 tonni. 
Cronimet Nordicu sõsarettevõte Eesti  
Vanapaber annab Eestis kogutavatesse 
vanapaberimahtudesse olulise osa.

«Minu jaoks on oluline, et ettevõte on 
jätkusuutlik ja tegutseb õigeid väärtusi – 
vanapaberi ringmajandus ja taaskasutus 
– silmas pidades,» lausus Pedjak. «Vana-
paberi taaskasutus Eestis ei ole kahjuks nii 
heal tasemel kui Põhjamaades. Kasvuruu-
mi on siin nii elanikkonna teadlikkuse suu-
rendamisel kui ka vanapaberi ringmajan-
duse arendamisel.»

ETTEVÕTLIKKU MEELELAADI 
JAGUB KA MUJALE
Ettevõtte juhtimise kõrval on naine leidnud 
aega füüsikaõpinguteks ülikoolis bakalau-
reuse tasemel ja sellest inspireerituna toe-
tab aktiivselt projekti nimega «Praktikal», 
mis on uutmoodi süsteem loodusteaduste 
õpetamiseks kooliõpilastele praktiliste  
tegevuste kaudu. Pedjak on projekti ingel- 
investor ja on jõutud selleni, et programmi 
rakendatakse pilootprojektina Tartu koo-
lides. Ta peab oluliseks, et õppimine peab 
olema lastele huvitav ning loodab, et alga-
tusest saab alguse oluline muutus laste 
huvis ja soovis õppida loodusteadusi.  ■

CRONIMET NORDIC OÜ

2019 2020
Käive (mln €) 149,4 173,2
Maksueelne kasum (mln €) 4,6 5,1
Osaluse suurus protsentides 25 25
Töötajate arv 36 42
Allikas: ettevõte

Žüriiliikme kommentaar 

Kaidi Ruusalepp
Funderbeami asutaja 
ja tegevjuht

«Eva Pedjak on üks 
ettevõtjaid, kellest 
peaks kirjutama 
peatüki ettevõt-
lusõpikusse. Tegutseda vanametalli 
ringmajanduses, vedada sektori 
innovatsiooni ja puhast mainet, saada 
ärijuhtimise kõrval füüsika bakalau-
reusekraad, seepeale asuda aktiivselt 
toetama kaasaegset loodusteaduste 
õpetamise projekti «Praktikal», olla 
armastatud juht ja tööandja ning 
vändata jalgrattal läbi sadu kilomeet-
reid kuus. Eva käekiri ärijuhtimises on 
elegantsus, tugevus ja vastutustunne. 
Meil on žüriiga au tuua Eva peidust 
välja – tema eeskuju on järgimist ja 
tunnustamist väärt.»
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Mööblivabriku Standardi juhtimise taas oma õlga- 
dele võtnud Enn Veskimägi (74) meenutas, et 
poisikesena tahtis ta saada sportlaseks. «Meil on 
kolm valdkonda – bürood, hotellid ja kruiisilaevad. 
Elanikkonnale jaemüüki me ei tee,» võttis ettevõtja 
oma äri kokku.

Andrus Karnau

Te tulete Dubaist, mis mulje jättis 
EXPO?
Võimas ja muljet avaldav. Kõige põneva-
mad olid suurriikide paviljonid, oli ikka 
näha, et raha ei olnud kokku hoitud. Pom-
poosne. 192 riiki osaleb, aga koroona pä-
rast käis esimese kolme kuuga külastajaid 
vaid 55 protsenti prognoositust. Hiina on 
lukus, see tekitas külastatavusse augu. 
EXPO korraldajaid prognoosisid Hiinast 
30 protsenti külastajaid.

Kas EXPO on tööreis või 
meelelahutus?
Minu jaoks oli see nii töö kui ka meelela-
hutus. Viie viimase aastaga oleme Dubais 
sisustanud kaks, Abu Dhabis ühe ja Saudi 
Araabias neli hotelli. Meie jaoks on see re-
gioon väga atraktiivne.

Eesti minek Dubai EXPO-le oli natuke 
kummaline. Aastal 2017 oli ettevõtlusmi-
nister Urve Palo, kes ei soosinud sinna 
minekut ja teatas, et ettevõtjad maksku 
ise kulud kinni. Selle ümber oli pikk-pikk 
diskussioon valitsusega.

Minuga rääkis toonane välisministee-
riumi kantsler Rainer Saks, kel oli plaanis 
ehitada Abu Dhabisse Eesti saatkond. Kui 
ettevõtjad ei toeta EXPO-le minekut, siis 
tal pole mõtet saatkonda ehitada. Seal 
kehtib reegel, et keda EXPO-l ei ole, seda 
ei ole olemas.

Kaubandustööstuskojas ja tööandja-
te volikogus suutsime kõik koos selle läbi 
lükata, et ettevõtjad panevad ühe miljoni 

ja valitsus kaks miljonit eurot. Küsimus 
oli paviljoni rentimises. See oli kella peale 
lugu. Välisministeerium pidi teatama, kas 
Eesti rendib paviljoni. Õnneks saavutasime 
tööandjate keskliidu volikogus kolm tundi 
enne tähtaja saabumist konsensuse, et et-
tevõtjad toetavad EXPO-le minekut.

Kuidas saab Eesti firma Saudi 
Araabiasse hotelli sisustamise 
lepingu?
Meie hotelliprojektide portfoolio on aasta-
te pikkune ja mitte ainult meie ei otsi klien-
te, vaid ka kliendid meid. Kontaktid algasid 
läbi rahvusvaheliste hotellikettide. Oleme 
lepingutes Radissoni, Marriotti, Scandicu 
ja Hiltoniga – kokku ligi kümnekonna ho-
telliketiga.

Kui palju Tallinna Hilton erineb 
araabia maade Hiltonist?
Ikka erineb. Kõik oleneb hotelli omani-
kest, kes sõlmivad lepinguid arhitektuu-
ribüroodega. Meie konstruktorid loovad 
insenerilahendusi disainerite saadetud 
eskiisjoonistele.

Kas mõni hotell on eriti hästi 
õnnestunud?
Ma arvan, et enamus õnnestuvad meil 
hästi. Kaheksa-üheksa aastat tagasi sat-
tusin mootorrattamatka ajal ühte Milano 
hotelli, mis oli Standardi sisustatud. Kõne-
alune hotell jättis väga hea mulje. Projekti 
alguses tekib mõnikord ikka mõtteid, et 
kes selle keerulise asja küll välja mõtles, 
aga kui hiljem näed hotelli tervikuna, siis 
avaneb hoopis teine pilt.

Kas olite uhke?
Olin küll.

Kuidas te mööblitootmisse sattusite?
Käisin Pärnu maantee viadukti juures 
keskkoolis, kus meil oli tootmisõpetus. 
Poisid käisid praktikal vineeri- ja mööbli-
kombinaadis kooli kõrval, tüdrukud Kalevi 

kommivabrikus. Igal neljapäeval olid prak-
tikatunnid, kus meisterdasime. Mina olin 
üks lohakamaid õpilasi.

Koos pinginaabriga pidime kursusetööks 
tegema lihtsa kahe sahtliga kirjutuslaua. 
Kaks plaatjalga, aga keerulised olid sahtlita-
pid, mis tuli käsitsi teha. Ma tegin sel ajal juba 
sporti ja neljapäevane päev meelitas suusa-
tama või rattaga sõitma. Pinginaaber mängis 
jäähokit, talle ka sobis trenniminek. Meil jäi 
laud lõpetamata, nurusime pikalt, et kolme 
kätte saaksime. Detailid jäid hunnikusse, mi-
dagi saagisime, meistrile ütlesime, et meid 
see nagunii ei huvita, pane kolm ära. Saime 
hinde kätte ja lubasime, et kumbki mööbliga 
tegelema ei hakka.

Pinginaaber on küll kahjuks juba meie 
hulgast lahkunud, aga ta oli pikalt vineeri- 
ja mööblivabriku tootmisjuht ning pärast 
tegi oma firma. Ta poeg juhib seda ja fir-
ma töötab siiani. Ma ei teagi, kas see oli  

Enn Veskimägi: ma olen uhke Standardi mööbli üle

Enn Veskimägi on aastaid väljenda-
nud muret, et Eestis ei koolitata 
välja piisavalt vajalike oskustega 
inimesi.   Foto: Madis Veltman

Meie hotelliprojektide 
portfoolio on aastate 
pikkune ja mitte ainult 
meie ei otsi kliente, 
vaid ka kliendid meid.
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saatus, aga me mõlemad sattusime mööb-
lit tegema.

Pärast sõjaväge ja õpinguid sattusin 
kuidagi Standardisse. See oli aasta 1975. 
Hiljem õppisin puidutehnoloogiat juurde, 
ja nii on tänaseks jäänud.

Kuidas teist sai Standardi juht?
Aastal 1994, kui toimus erastamine, otsus-
tasin konkursiga kaasa minna. Nõukogu-
de ajal oli mööbel defitsiit, see oli valuuta. 
Mööblit sai vahetada teleri või külmkapi 
vastu. Pärast erastamist olin pettunud, 
sest kõik kukkus ära. Tuli Eesti kroon, möö-
bel oli viimane asi, mida inimesed ostsid.

1990. aastad oli väga keeruline ja raske 
aeg. Standardil oli neli vabrikut, aga tööd 
leidus ühe jaoks. Kaks vabrikut pidime kin-
ni panema ning kahega jätkama – Kosel 
ja Tallinnas Mustamäel. Tänu heale tiimile 
pidasime vastu.

Te olete eelmisest aastast taas ametis 
Standardi juhatuses. Mis juhtus?
Eelmine juhatus oli natukene mugandu-
nud ja sõlminud mitmeidki kahjumlikke 

lepinguid vahendajatega, kes riisusid koore 
ja meile jäid tühjad pihud. Tulin mingiks 
ajaks poega aitama ja toetama. Praegu 
olen siin ajutiselt.

Mööblitootmise materjalide hinnad 
on teinud tohutu ralli. Vähemalt 20–30 
protsenti on kallinenud materjalid, mit-
med asjad 60–80 protsenti. Elu on järsult 
kallimaks läinud. Gaas ja elekter on veel 
omakorda jälje jätnud. Standardi aasta 
keskmine elektrikulu kasvas mullu kaks ja 
pool korda, viimases kvartalis oli aga tõus 
nelja-viiekordne.

Kuidas kulude kasvuga hakkama 
saate?
Saame, sest ega vabrikut kinni ei pane. 

Kui siiani oli põhiline mure tööjõu nappus, 
siis nüüd oleme tegelemas kolme tõsise 
probleemi lahendamisega: inimeste tervis, 
energiahinnad ja tööjõud.

Kui palju on teil ettevõttes 
välistööjõudu?
Natuke üle kümne inimese. Meil on nii häid 
spetsialiste ukrainlasi kui ka kaks konstruk-
torit – üks hispaanlane ja üks portugallane. 
Kui neid ei oleks, siis tuleks tõenäoliselt 
tootmist vähendada ja mitmetest pakku-
mistest ära öelda.

Kui te olite poisike, kas te siis oskasi-
te endale ette kujutada sellist elu?
Kindlasti mitte, aga ma olen elanud väga 
huvitaval ajal.

Kelleks te poisina saada tahtsite?
Sportlaseks. Mu isa ostis 7. klassi lõpus 
jalgratta, sattusin sellega varakult avariisse, 
ratas sai kannatada ega olnud enam sõi-
dukõlbulik. Mäletan, et keegi meie klassist 
läks jalgrattatrenni Kadriorgu Mere rajooni 
spordikooli. Algul käis kuus poissi minu 
klassist trennis, kuid aasta pärast jätkasin 
ainsana. Minu koolipõlve unistus oli saada 
heaks sportlaseks.

Millal te viimati jalgrattaga sõitsite?
Ma arvan, et novembris. Mullu sõitsin üle 
4000 kilomeetri.

Mis te ütlete Eesti elu kohta?
Praegu häirib valitsuse otsustamatus. 
Mulle meeldis Indrek Neivelti idee, et me 
võiks panna elektri hinnale lae nagu Nor-
ras. Omavalitsustele pandud kohustus 
koguda avaldusi tekitab ainult segadust 
ja bürokraatiat. Me ise tekitame endale 
olukorra, mida pärast kirume maapõhja. 
Miks ei tehta lihtsaid otsuseid, mis puu-
dutavad kõiki?

Minu arust tuleks kõikidele võrdselt 
soodustusi anda. Praegu on valitsuses 
kerge kaos, sest pole leitud mõistlikke 
lahendusi, mis tooksid leevendust. Elekt-
ri ja gaasi arved on ju kõigil suurenenud.

Teine asi, mis mind häirib, on tööjõud. 
See on igapäevane probleem kõikides 
sektorites, ka riigisektoris. Kogu see 
probleem saab alguse haridusest. Meil 
on liiga liberaalne haridus, liiga palju 
kõrgkoole, liiga kergelt lähevad inimesed 
pehmeid valdkondi õppima. Reguleeritus 
puudub.  ■

Enn Veskimägi: ma olen uhke Standardi mööbli üle

Meil on liiga liberaalne 
haridus, liiga palju 
kõrgkoole, liiga kergelt 
lähevad inimesed 
pehmeid valdkondi 
õppima.
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Hannes Lilp: üksik tellimus ei tee 
kellestki veel püsiklienti
Kui SRC Groupi asutaja Hannes Lilp (44) Eesti Mereakadeemias õppides BLRTs 
praktikal oli, märkas ta, et nii mõndagi asja ei tehtud nõnda, nagu tema meelest 
pidanuks. BLRTs töötaski ta ainult viis kuud, kuna sai aru, et muutused ei saa 
ettevõttes teoks sugugi nii kiiresti, kui talle oleks meeldinud.

Erik Aru

«Eks see oli minu kogenematus 
ja nooruse uljus,» muigab Lilp 
praegu. «Mõistmine tuli hil-
jem, et suures firmas ei saa 

muutuseid nii kiiresti ellu viia, isegi kui 
juhtkond sind toetab.»

Samas, selle nooruse uljuseta poleks 
Lilp ehk jõudnud oma firma loomiseni, 
mille töökorraldus vastab tema ärimude-
lile, ning mis 20 aasta eest oli maailmas 
üpris ennekuulmatu. Või vähemalt poleks 
ta seda jõudnud nii kiiresti – ettevõtjapisik 
ilmnes tal ikkagi juba varakult, keskkooli 
kõrvalt käis ta koos sõbraga ettevõtlus-
kursustel.

Saarlane Lilp läks mereakadeemiasse 
õppima meremehest onu eeskujul. Erine-
vates ettevõtetes ja laevadel praktiseeri-
des mõistis ta siiski, et meresõit pole pä-
ris tema jaoks, ning ta asus uurima muid 
võimalusi, kuidas oma oskusi rakendada, 
eeskätt laevadele teenuste pakkumise val-
las. BLRTs sündiski mõte omaenda laevare-
mondiga tegeleva firma loomisest.

Mereakadeemia viimasel kursusel õp-
pides läks Lilp tollal reklaamiäris tegutse-
nud, hiljem aga mitmegi idufirma loomise 
juures olnud tuttava Rain Eisleri juurde ja 
rääkis oma ideest nii veenvalt, et viimane, 
teadmata laevaremondist üldse midagi, 
oli sealsamas nõus temaga selle ala ette-
võtte asutama. «Ma hakkan nüüd laevu 
remontima!» teatas Eisler tuttavale, kes 
talle Lilpiga kohtumise ajal helistas.

Lilp kaasas veel inimesi, kellel oli vald-
konnas suurem kogemus, ja nii saigi SRC 
2001. aastal alguse. Ettevõtte omanikering 

on aastate jooksul muutunud, kuid Lilp on 
alati selle juures olnud. Kui algusaastatel 
kulus rohkem auru igapäevasele projek-
tijuhtimisele, siis praegu on tema kanda 
pigem üldine juhtimine ja strateegilise vi-
siooni paika panemine.

VALMIS PAINDLIKULT 
REAGEERIMA
Tänapäeval SRC laevaremondiga enam 
suuremat ei tegele, ainult väikesel määral 
kodumaal. Eesti turg moodustab ettevõtte 
käibest nüüdseks vaid pisikese osa. SRC 
fookuses on laevade ümberehitustööde 
peatöövõtt. Ettevõte on laia profiiliga ja 
valmis teostama ka ümberehitustööde eri 
etappe. See võib tähendada igasuguseid 
asju – projekteerimist või näiteks interjöö-
ritöid reisi- ja kruiisilaevadel või seadme-
te paigaldamist, elektri- ja torustikutöid. 
Samasuguseid töid võib ettevõte teha ka 
näiteks naftaplatvormidel.

Seoses rohepöördega on praegu olu-
line roll laevadele hübriidseadmete, aga ka 
näiteks kaldavooluseadmete paigaldami-
sel, mis lubavad kai ääres seisvale alusele 
elektrienergia tuua maalt, et ei peaks sel-
leks masinaid töös hoidma ja õhku saasta-
ma. SRC tõi mullu välja ka oma toote, ujuv-
platvormide ankruketi juhtseadme, mida 
saab eemalt juhtida. Tänu sellele pole vaja 
ujuvplatvorme enam rahulikesse vetesse 
viia, mis muudab nende käsitsemise lihtsa-
maks ja hoiab kokku palju kütust, säästes 
nii mõistagi ka loodust.

SRC elluviidavad projektid vältavad ha-
rilikult paarist nädalast kuni paari kuuni, 
mõnikord tuleb ette ka pikemaid tööotsi. 
Ettevõte on valmis väga paindlikult rea-
geerima, mõne väiksema töö puhul vahel 
isegi mõne tunni või päevaga. Kui tegemist 
on SRC mõistes väga suure projektiga, siis 
võib selle alustamiseks minna kuid.

Näiteks kulus ühe mahukama projekti 
puhul ainuüksi ettevalmistustöödeks kolm 
nädalat. Tellimus hõlmas ka projekteeri-
mistöid, mis jätkusid veel siis, kui aluse 
ümberehitamine oli juba alanud. Kokku 

← Saarlase Hannes Lilbi juhitav 
SRC Group pälvis Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutuse konkursil 
Ettevõtluse Auhind 2021 läinud 
oktoobris juba aasta eksportööri 
tiitli.  Foto: Eero Vabamägi

Hannes Lilp (44)
SRC Group AS
juhatuse esimees

SRC laevaremondiga 
enam suuremat ei 
tegele, nende fookuses 
on laevade ümber-
ehitustööde 
peatöövõtt.
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oli selle projektiga seotud üle 850 inimese 
– tervelt 14 korda rohkem kui ettevõttel 
endal praegu töötajaid.

SRC teeb tööd kliendile sobivas kohas, 
olgu see siis kuskil sadamas või ka avame-
rel. Niisugune ongi nende ärimudel, olla 
n-ö geograafiliselt sõltumatu täisteenuse 
pakkuja, mille taolist firma loomise ajal mu-
jal maailmas teadaolevalt olemas polnudki. 
Töölised lähevad sinna, kuhu kliendil vaja. 
Nii näiteks toimus Euroopast Austraaliasse 
viidud laeval osa töid teel maakera kukla-
poolele, et aega kokku hoida.

Otseselt SRC Groupi palgal on umbes 
60 inimest, neist ligikaudu 35 Eestis. Üle-
jäänud töötavad firma teeninduskeskustes 
Hollandis, Itaalias, Norras ja Poolas ning 
mõni ka mullu loodud müügiesinduses 
Ameerika Ühendriikides.

Lilpi sõnul hoiab SRC enda all eeskätt 
teadmispõhiseid töökohti, oskustöölised ee-
listab ettevõte sisse osta. Viimane on muidu-
gi omaette kunst. «Oskustööliste leidmine 
on igas sektoris kriitiline,» märgib ta.

LOODUSJÕUDUDE 
TUNNETAMINE
Tööliste hankimiseks kasutab SRC valda-
valt Euroopa, aga ka muu maailma töö-
jõurendifirmasid. Samas on pikka aega 
tegutsenud ettevõttel juba moodustunud 
võrgustik oskustöölistest, keda saab vaja-
dusel projektidesse kaasata. Töötajad tih-
tipeale ei pärinegi sellest riigist, kus projekti 
ellu viiakse.

Võrgustiku loomine on oluline ka 
klientide poolel. Merenduse vallas on 
kliendi usalduse võitmine pikk ja käänu-
line protsess, mida saab mõõta aastates. 
SRC tegevusalal on kundedeks globaalsed 
ettevõtted ja konkurents neile teenuste 
pakkumiseks on arvatagi pingeline. Lisaks 
eelistavad paljud suurettevõtted osta tee-
nuseid teistelt omasugustelt hiigelfirma-
delt. Suurkontsernide puhul on tavaline 
seegi, et kuigi selle ühe haru jaoks võib 
mõni väiksem ettevõte olla tuntud ja hin-
natud partner, siis samas pilvelõhkujas 
korrus all- või ülalpool paiknev teine divis-
jon pole temast kuulnudki.

Kui SRC sai 2014. aastal Ühendriikide 
naftahiiglase Chevroni suurprojekti, siis 

arvas Lilp juba, et nüüd on tema firma uk-
sest sees. Projekt kulges edukalt ja SRC 
sai palju kiita. Chevroni inimesed lubasid, 
et kui tuleb veel suuri ümberehitusi, siis 
langeb valik kindlasti SRC kasuks. Seejärel 
aga kukkus nafta hind poole aastaga ligi 
60 protsenti ja Chevron koondas töötajaid 
korruste kaupa, kokku tuhandeid inimesi. 
SRCga koostööd teinutest ei jäänud kont-
serni alles sisuliselt kedagi. Selle kliendiga 
tuligi jälle nullist peale hakata.

Nii leiabki Lilp, et tõeliseks kliendiks 
kvalifitseerub kunde alles siis, kui pärast 
esimese projekti lõppu tuleb uus tellimus. 
Üksik tellimus ei tee kellestki veel püsi- 
klienti. Kaks aastakümmet tegutsenud 
ettevõttel aga on praeguseks juba terve 
rida püsikliente, nagu Tallink, Fred. Olsen 
Windcarrier, ABB, Norwegian Cruise Line 
ja teised.

Noorpõlves võrkpalli mänginud mehe 
hobid on endiselt sportlikud, kuid palju rei-
simist nõudev töö meeskonnaaladega te-
geleda ei luba. Küll saab aga jooksujalatsid 
iga kord reisile kaasa pakkida. Jooksmisele 
lisanduvad arvatagi merega seotud hobid, 
nagu surfamine. «Olla meres ja tunnetada 
loodusjõudusid – see on vast see, mis silma 
kõige rohkem särama lööb,» räägib ta.

VÄGEVA KÄIBEKASVU OOTEL
Viimasel paaril aastal on loodus andnud 
end tunda ka ettevõtte äris. Nagu kõik 
laevandusega seonduv, pole ka SRC pää-
senud mööda koroonapandeemia mõjust. 
Ülemöödunud aasta üle ei saanud siiski 
kurta. Kuna ettevõte tegutseb suurel turul 
ning on sellel veel suhteliselt väike, turuosa 
kasvatav tegija, siis pandeemiast tingitud 
majanduslangus ja merenduses valitse-
nud ebakindlus 2020. aasta majandustu-
lemustele olulist mõju ei avaldanud. Enne 
pandeemia puhkemist saadud tellimused 
olid piisavad ja SRC käive kasvas võrreldes 
eelnenud aastaga suisa 70 protsenti.

Kus aga pandeemia mõju selgelt silma 

hakkas, oli müügitöö. Uusi tellimusi prak-
tiliselt ei tulnud, sest ebakindlus oli väga 
suur ja seda merenduse kõigis sektorites. 
Ettevõtted tegelesid ellujäämisega, mitte 
laevade parendamisega.

Mullu hiliskevadel hakkas sektor siiski 
näitama elavnemise märke ning seetõttu 
usub Lilp, et tänavu pole pandeemia mõju 
enam nii tugev kui viimasel kahel aastal. 
Nüüd on uuesti käivitunud projektid, mis 
pandeemia esimestel kuudel külmutati. 
Kui ei teki uut pandeemiast tingitud krii-
si, siis peaks sel aastal saama näha turu 
jõulist taastumist. Sellisel juhul ootab Lilp 
käesolevalt aastalt 2020. aastaga sarnast 
müügikäivet.

Aasta alguses on suur osa maailmast 
veel puhkuselainel. «Äri pöörded on kiired 
ja nähtavus lühike,» nendib Lilp. «Täiskind-
lusega on vara öelda, mis sellel aastal saab.»

Lähema viie aasta eesmärk on tal iga-
tahes selge – ettevõtte käive peaks sellel 
ajal kasvama praegusest 2,5 korda suure-
maks ja ületama 50 miljoni euro piiri.  ■

Žüriiliikme kommentaar 

Reet Roos
Inspired Universal 
McCann OÜ

«Hannes Lilp on 
väga inspireeriv 
finalist. Ta on 
kasutanud kiirust ja 
paindlikkust, et olla kohal meeskonna-
ga seal sadamas, kus laevade ümberehi-
tus on sõidugraafiku tõttu efektiivsem 
ning onestopshop-mudeliga võistelnud 
end konkurentsis globaalse turu täieõi-
guslikuks liikmeks just tänu uut moodi 
tegutsevat organisatsiooni ehitades. 
Avaldab muljet, et Eesti ettevõte pole 
kohal ainult Miamis ja Rotterdamis, 
vaid tegelikult igal pool üle maailma, 
täpselt seal, kus on kliendi probleem. 
Loodan, et pragu rulluv kriis on raputa-
nud vana laeva ümberehituse mudelit 
nii palju, et Hannes Lilbi ettevõtte uus 
kliendikeskne ja kuluefektiivne (mis on 
ka keskkonnasõbralikum) lähenemine 
toob talle väärilise turuosa ja motiveeri-
tud koostööpartnereid.»

SRC GROUP AS

2017 2018 2019 2020
Müügitulu (mln €) 4,950 6,663 12,807 21,531

Kasum enne maksustamist (mln €) –0,230 –0,081 –2,644 4,743

Osaluse suurus protsentides 60 60 60 60

Töötajate arv 27 27 30 49

Allikas: ettevõte

Merenduse vallas on 
kliendi usalduse 
võitmine pikk ja 
käänuline protsess, 
mida saab mõõta 
aastates.

Kui ei teki uut 
pandeemiast tingitud 
kriisi, siis peaks sel 
aastal saama näha turu 
jõulist taastumist.
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Merike Lees

M
arko (39) ja Kristel (32) annavad 
intervjuu Lõuna-Aafrikast, kus 
nad talvituvad juba teist aastat 
järjest. Eelmisel aastal veetsid 

nad seal kolm kuud ja et see meeldis neile 
nii väga, sõitsid nad ka mullu novembris 
sinna. 

«Mõnel päeval mõtleme kell kolm 
pärastlõunal, et kus võiks teha järgmise 
peatuse,» räägib Marko. «Viimasel hetkel 
otsustame. Jõudsime lõpuks püsivamasse 
kohta, kuhu jääme kuuks-kaheks. Oleme 
enda jaoks uues piirkonnas. Vahelduseks 
on hea tunne, et ei pea pakkima, vaid saa-
me teha rahulikult seda kõnet.»

Testlio seostub enamikule inimestele 
väljapaistva ja alati särava Kristeliga, kes 
oli ettevõtte esimene tegevjuht. Marko on 
tegutsenud rohkem varjus. «Otsus, kes 
võtab CEO rolli, tuli meil nii loomulikult. 
Kristel on rohkem väljapoole suunatud, 
mina sissepoole,» ütleb Marko.

Kristeli sõnul tõid nad hästi välja teine-
teise tugevused: Marko arendas ja Kristel 
müüs. «Ma olin automaatselt klientide ja 
testijate ees Testlio brändi maailma viimas. 
See on läbi aastate nii jäänud, kuid Marko 
vääriks palju rohkem tähelepanu,» sõnab 
Kristel.

Tuleb välja, et noortena on mõlemad 
olnud kõvad sportlased. Marko oli kuni 19. 
eluaastani Eesti meister keskmaajooksus. 
«Tema on firmasse toonud võistleja hin-
ge,» tunnistab Kristel. Nad pole partnerid 
ainult tööl, vaid ka eraelus, ning peres kas-
vab kaks poega: aastane Artur ja kolmene 
Aaron.

«LET’S DO IT!»
«Ma olen nii palju Kristelilt õppinud,» 
tunnistab Marko. «Kristeli särav isiksus 

on väga energiat andev kogu tiimile, kaasa 
arvatud minule. Kristeli moto on «Let’s do 
it!» («Tehkem seda!»).

Nad toetavad teineteist: kui ühel on 
madalseis, siis teine tõmbab teda üles. 
Start-up’i ehitades tuleb pidevalt ette tõuse 
ja mõõnu, algusaastatel «põles» iga päev 
midagi. Nüüdseks on äripaaril õnneks ra-
hulikum, sest tiim on suur.

Kristel on võtnud eesmärgiks eri ka-
nalite kaudu jagada oma teekonda ka 
teistega. Eestis on praegu ligi 15 protsendi 
idufirmade asutajatest naised, kuid neid 
võiks olla palju rohkem.

«Proovin naisi palju rohkem julgusta-
da ja teha rahu sellega, et ettevõtlus pole 
kerge,» räägib Kristel. 

Testliost on saanud pärast Covidi  
algust hajusettevõte, kus kõik töötajad 
töötavad oma kodust. Ettevõttel, mis te-
gutseb 27 riigis, on vaid üks kontor Tallin-
nas. Korra aastas püütakse kokku saada, 
kuid kahel viimasel aastal on see kokku-
saamine pandeemia tõttu ära jäänud.

Marko ja Kristel töötavad oma tiimide-
ga ühes regioonis. Palkamisel on üks kri-
teerium ajatsooni kattuvus vastava tiimiga, 
sest muidu läheks suhtlemine ja ühenduse 
pidamine keeruliseks.

ESIMENE INVESTOR 
TEGEVJUHIKS
Pärast laste sündimist on firma asutajad 
püüdnud leida paremat tasakaalu töö ja 
pere vahel. Tegevjuhi rolli täidab viimased 
kolm aastat Steve Semelsberger. Tema oli 
Testlio esimesi investoreid ja nõustajaid, 
kellega Kristel ja Marko kohtusid 2013. aas-
tal Texases Techstars ärikiirendis. Semels-
berger oli alustavate ettevõtjate üks men-
toritest, kes andis tagasisidet ja juhendas.

Start-up’i ehitades 
tuleb pidevalt ette 
tõuse ja mõõnu, 
algusaastatel «põles» 
iga päev midagi.

Testlio asutajad Marko 
ja Kristel Kruustük 
tahavad teha maailma 
parimat testimisfirmat 
ning ei välista, et kui aeg 
on sealmaal, siis ootab 
nende tehnoloogiafirmat 
ees tähelend Nasdaqi 
börsil.

Testilõvide suured ambitsioonid

Marko Kruustük
Testlio OÜ 
Ettevõtte operatiivjuht

Kristel Kruustük
Testlio OÜ 
Ettevõtte asutaja ja testijuht

TESTLIO OÜ

2019 2020
Müügitulu (mln €) 3,329 4,157

Kasum enne maksustamist (mln €) 0,301 0,377

Osaluse suurus protsentides* ca 50 ca 50

Töötajate arv** 44 52

Allikas: ettevõte

* Kristel Kruustük 50 protsenti, Marko Kruustük 50 protsenti (USA emaettevõttes Testlio Inc 
   VRE kahe peale ligikaudu 50 protsenti osalus).
** Keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale (lepingu alusel või juriidilise isiku 
     juhtimis- või kontrollorgani liige).
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«Steve’iga tekkis klapp ja hoidsime 
temaga läbi aastate kontakti,» meenu-
tab Kristel. «Tema aitas meil leida ka 
USA-sse esimese müügiliidri. Kui Steve 
hakkas oma karjääris järgmist sammu 
tegema, siis ta võttis meiega ühendust.». 
Selleks ajaks oli Testlios 60 inimest, pä-
rast Steve’ tulekut on ettevõte kasvanud 
170 inimeseni.

«Oleme Steve’iga aastatega kokku 
kasvanud, see hästi võimas side hoiab 
ära väärtuste ebakõlad, mis palgatud 
tegevjuhtidega sageli tekivad,» räägib 
Kristel. «Me ei läinud tegevjuhti otsima 
– algul mõtlesime teda hoopis müüki 
korraldama, aga jutu käigus hakkasime 
mõtlema suuremalt. Aaron oli kuuekuu-
ne ja me ei tahtnud enam USA vahet sõi-
ta. Esimesed kuus aastat elasime poole 

aastast USA-s, kuid lapsega oli see elu 
ebamugav. Lisaks tundsin, et mul on aeg 
keskenduda sellele, milles olen hea. Kõik 
ju algaski minu probleemist, kui olin tes-
tija ja töötasin erinevatel platvormidel.»

Enamik Testlio kliente, kelle seas on 
tuntud nimed, nagu CBS, Amazon, Net-
flix ja Microsoft, asuvad USA-s ja ärilises 
mõttes on oluline olla kliendile lähedal. 
Asutajatel ei olnud huvi USA-sse jääda ja 
nii leitigi tegevjuht sealt riigist.

VABAKUTSELISTELE 
EHITATUD ETTEVÕTE
Kui aga ettevõttel ei ole kontorit või see 
asub väikeses maanurgas nagu Eesti, siis 
kuhu kutsuda kliente ja kus nendega koh-
tuda?

Marko sõnul sobib see klientidele pan-
deemia ajal ideaalselt, sest keegi ei taha 
enam kokku saada. Ta ei eita, et kindlasti 
luuakse tugevamad ärisuhted, kui on või-
malik minna baari ja juua üks õlu, aga pan-
deemia ajal pole see võimalik.

Ettevõttena on Testlio algusest peale 
pakkunud teenust vabakutseliste kaudu. 
See on nende toote eripära ja unikaalsus. 
Testijad on üle maailma laiali. See on al-

gusest peale olnud firma DNA-sse sisse 
kirjutatud.

«Kui pandeemia algas, siis otsustasi-
me, et keegi ei pea tulema kontorisse pan-
deemia ajal ega ka pärast seda,» kinnitab 
Kristel. «USA-s nägime juba aastaid tagasi, 
et pole mõtet kontorit omada.»

Asutajatena on nad pidanud tegema 
kõike, mis ettevõtluses teha tuleb: prog-
rammeerinud, disaininud arhitektuuri, 
müünud, tegelenud raamatupidamisega. 
Kui raha pole, peab kõiki asju ise tegema. 
Nüüdseks on kohustusi järjest vähem ja 
selles mõttes erineb hetkeseis algusest 
väga palju.

«Ma ei kujutaks ette, kui peaksime 
olema praegu oma kahe lapsega algus-
staadiumis,» ütleb Marko. «Tegime tihti 
tööd varahommikuste tundideni. Aga saab 
kindlasti ka lastega ettevõtet alustada. Tes-
la loojal Elon Muskil on kuus last ja ta saab 
ka töö tehtud.»

Kui tutvumisrakenduse Bumble kaa-
sasutaja Whitney Herd viis ettevõtte bör-
sile, istus kuuekuune poeg ta süles. Kristeli 
sõnul oli see väga võimas vaatepilt ja ta 
arvab, et selliseid tublisid naisi tuleb järjest 
rohkem.

Ettevõte on algusest 
peale pakkunud 
teenust vabakutseliste 
kaudu. See on nende 
toote eripära ja 
unikaalsus.
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Žüriiliikme kommentaar 

Helo Meigas
Eesti Posti nõukogu esimees

«Kristel ja Marko Kruustük on 
loonud rahvusvahelise ettevõt-
te, mille eesmärk on pakkuda 
klientidele tarkvara testimis-
teenuseid, olles vahelüli kliendi ja testijate vahel, 
valideerides ja kontrollides tulemusi. Testlios on 
uuenduslik nii testijate tasustamise mudel kui 
ka platvormipõhine paindlik testijate kaasamine. 
Globaalselt töötab ettevõttes üle 150 inimese 26 
riigist ning testijate võrgustikus on üle maailma 
rohkem kui 10 000 liiget. Ettevõte on kasumlik ja 
kiire kasvu faasis – tulud on kasvanud aastaga ligi 
50 protsenti ning töötajaskond pea 100 protsenti. 
Märkimisväärne on ka nende sotsiaalne vastutus-
tundlikkus – algatatud on tasustatud programm 
(milles osalisi on üle kogu maailma) raskustesse 
sattunud inimestele, keda õpetatakse testima. 
Programmi väärtus seisneb mentorites, kel on 
igal nädalal kõned õpilastega, kus aidatakse neid 
oma teekonnal, mil igasugune lootus on kadunud. 
Lisaks on Kristel ise võtnud endale eeskõneleja 
rolli võrdõiguslikkuse teemadel, et suurendada 
tehnoloogiavaldkonna populaarsust naiste seas.»

TIIM ON KÕIGE TÄHTSAM
Oma algusaastate õppetundideks peavad Kristel ja Marko inimeste valimisel 
tehtud vigu. Nüüd on neil palkamine ja kaasamine hästi selge. Neil on selge 
missioon ja visioon, mille poole püüeldakse, ning põhiväärtused, mis Test-
lio inimesi kirjeldavad. Väärtused on ainsad asjad, mille alusel saab inimesi 
võrrelda.

«Väärtused on meil juba palkamisel: iga kandidaati peab hindama, kas ta 
vastab neile või mitte,» selgitab Marko. «Õppisime halbade kogemuste kaudu. 
Kui eksisid inimeses, algasid suhtlemis- ja käitumisprobleemid. Inimene, kes 
meiega ei klapi, võib suurepäraselt sobida teise firmasse. Muudes kultuurides 
on võib olla teistele ära tegemine ja iga hinna eest võitmine OK, meil on aga 
teised väärtused. Kui neile vastad, siis ole muus mõttes milline tahes.»

Meeskond on kõik, usuvad Kristel ja Marko. «Mul tuleb kananahk ihule, 
kui vaatan meie iganädalasi uuendusi ja mõtlen, kust me tulnud oleme,» 
ütleb Kristel. «Olen iga päev ülitänulik, kui mõtlen, et oleme ehitanud et-
tevõtte, kus inimestel meeldib olla. See ei ole midagi, mida ainult mina ja 
Marko tegime.»

KUHU LIIKUDA EDASI?
Testlio tulud on kasvanud aastaga ligi poole võrra ning töötajaskond pea 
kahekordistunud. Puhaskasumi poolest on ettevõte olnud juba kümme 
kvartalit järjest kasumlik.

«Tahame saada maailma kõige paremaks testimisettevõtteks,» vastab 
Marko lakooniliselt. «See on meie missioon. Me ei tea, millal see juhtub, 
aga selle poole me liigume.»

Hiljuti kaasasid nad 12 miljonit USA dollarit (10,6 miljonit eurot). 75 prot-
senti sellest suunati ettevõtte kiiremasse kasvu, 25 protsenti läks praegustele 
töötajatele, kes said võimaluse müüa väikese osa oma osakutest.  ■
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Milrem Robotics ehitab 
mehitamata sõjamasinaid
Futuroloogiast inspireeritud Kuldar Väärsi arendab ettevõtet 
Milrem Robotics, mis valmistub hõlvama tükikest Kuust.

Andrus Karnau

M
ilrem Roboticsi tootmisbaas 
asub pealtnäha tavalises metal-
litöökojas Tallinnas Lasnamäel. 
Pisut määrdeõli järgi lõhnavas 

töökojas toimetasid tunkedes asjalikud 
töölised. Sõjamasinad seisid seal justkui 
alasti, sest nende kapotid on lahti kruvi-
tud.

Töökojas tohtis masinate otsa isegi ro-
nida. Nii sündis foto laitmatu ülikonnaga 
ärimehest, kes poseerib helekollase soo-
musmasina peal. Type-X soomusmasin on 
mõeldud kõrbesse, seepärast kollane. Töö-
kojas seisval masinal pole relvi, aga sellest 
hoolimata näeb ta hirmuäratav välja isegi 
vaikselt töökoja nurgas konutades.

Type-Xi joonistasid Milrem Roboticsi in-
senerid, tarneahel on kogu maailmast, kere 
tootis näiteks üks Briti ettevõte. Väärsi sõ-
nul on arendustöö ülikallis ja ettevõte võtab 
selle ette vaid siis, kui tuleb tellimus. Type-Xi 
tellimus tuli Saudi Araabiast. Mehitamata 
sõjamasinate peamine väärtus seisneb tark-
varas – soomus ja relvad on tähtsad, aga 
peamine on tehisaju, mille abil masin liigub. 
Maastikul sõidab Type-X kuni 80 km/h.

ROOMIKUVAHE TÄIS 
SEADELDISI
Ühe asja teeb Väärsi kohe alguses selgeks, 
et Milrem Roboticsi sõjamasinad võivad 
küll iseseisvalt valida teekonna kahe punkti 
vahel, nad näevad inimesi ja oskavad vältida 
neile otsasõitu, kuid nad ei tulista kunagi 
iseseisvalt.

«Eetikareeglid on sellised, tulistamisot-
suse langetab alati inimene,» toonitas ta.

Milrem Roboticsi peamine toode on 
tumeroheline roomikmasin Themis. Niisu-
guseid valmib Milremi töökojas kuni küm-
me tükki kuus. Masina osadest umbes kaks 
kolmandikku valmistatakse partnerite juu-
res Eesti metalli- ja elektroonikaettevõtete 
töökodades, Milrem on keskendunud lõpp-
komplekteerimisele.

«Investeerime ajudesse, mitte rauda. 
Meil ei ole mõtet osta kalleid tootmissead-
meid seisma töökotta, selle asemel värbame 

nutikaid inimesi tootearendusega tegelema. 
Komponentide tootmisse aga kaasame pro-
fessionaalsed partnerid,» lausus Väärsi.

Themis suudab kanda terve tonni ning 
platvormile kahe roomiku vahel võib panna 
erinevaid sõjaseadeldisi – väikese kahuri, 
raadiosidemasti või veel midagi või kasuta-
da seda lihtsalt usina koormaveokina. The-
mis suudab sõita teise masina või kõndiva 
inimese järel või – nagu öeldud – sõita tee-
konna alguspunkti iseseisvalt tagasi. Nad 
liiguvad kuni 20 km/h.

Themist viib edasi elekter, mida toodab 
diiselgeneraator. Nii on kõige ökonoomsem, 
sest sõites laevad ka akud.

Töökoja nurgas seisab ka üks vana kere, 
kolmandat tüüpi sõjamasin, millega Milre-
mis praegu tegeletakse. See on Rootsi pärit-
olu uuendatav jalaväe lahingumasin CV90. 
Väärsi sõnul teeb nende ettevõte masinasse 

kogu inseneri- ning Go Craft (teine eestimai-
ne militaar- ja raskeveokite looja ning hoolda-
ja – toim) metallitöö.

PLATVORMID TOSINALE 
ARMEELE
Milrem Robotics on mõne aastaga kasva-
nud rahvusvaheliseks ettevõtteks, mil harud 
Rootsis, Soomes ja Hollandis ning tütaret-
tevõte Ameerika Ühendriikides. Ametis 
on 180 inimest, kellest 110 insenerid, neist 
pooled tarkvaraarendajad. Sõjapidamine on 
tänapäeval nagu IT-meeste lahinguväli, mis-
tõttu võitlemiseks vajalikud programmid tu-
leb enne esimest lahingut valmis kirjutada.

Milrem tarnib oma robootikaplatvorme 
12 riigi sõjaväele, suuremad neist on Ühend-
riigid, Holland, Indoneesia, Tai, Norra, Sak-
samaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa. Äsja 
sõlmis ettevõte Itaaliaga lepingu, millega 

MILREM ROBOTICS

2017 2018 2019 2020
Müügitulu (mln €) 2,454 0,772 4,154 8,519

Kasum enne maksustamist (mln €) –0,336 –1,748 –1,036 1,036

Kuldar Väärsi osaluse suurus protsentides 40 40 100 79,19

Töötajate arv 38 75 119 117

Allikas: ettevõte

Kuldar Väärsi (42)
Lõpetas Tallinna 
Ülikooli 2003
Töötas teede- ja 
sideministeeriumis 
ning Elronis 
suhtekorraldajana
2007–2010 Elroni 
juhatuse liige
2010–2016 Sebe 
juhatuse esimees
2013– Milremi 
juhatuse esimees

Milrem Roboticsi asutaja ja suurosanik Kuldar Väärsi Lasnamäe angaaris 
seisval, kuid kõrbeoludesse mõeldud Type-X soomusmasinal.  Foto: Sander Ilvest
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Milrem saab ühe Euroopa suurriigi armee 
robootikapartneriks. Eesti kaitseväel on 
kolm Themist.

Väärsi ütles, et Themise arendus sai al-
guse mõnekümnest tuhandest eurost, mille 
kaitseministeerium eraldas arendustoetu-
seks. Sellest on nüüd kasvanud miljoneid 
eurosid käivet tegev firma.

Riiklikule seemnerahale lisaks oli et-
tevõtte sünni juures vajalik usk toimingu 
õnnestumisse. Kust Väärsi selle usu võttis, 
ta otsesõnu ei vasta. Aga tema sees see oli, 
muidu poleks robootikafirmat sündinud, 
mis pürib mehitamata sõjamasinate toot-
mise üleilmseks turuliidriks.

Esimesed isesõitvad platvormid said 
valmis 2014. aastal. Esimene müük oli 2016. 
aastal, siis läks müüki Themise kolmas põlv-
kond. Praegu paneb ettevõte oma töökojas 
kokku viienda põlvkonna Themiseid.

Kõige värskem haru, mida Milrem Ro-
boticsis arendatakse, on kosmosetööstus. 
See pole ka ime, sest ettevõtte teadusdirek-
tor on füüsik Mart Noorma, kelle juhtimisel 
Eesti sai oma satelliidi, tõsi, tudengisatelliidi, 
aga ikkagi tehiskaaslase.

Väärsi sõnul kirjutab firma jupi Euroopa 
Kosmoseagentuuri programmile, mis – kui 
väga tugevalt lihtsustada – loob Kuu GPSi.

Milrem Roboticsi partner ja vähe-
musosanik ning strateegiline partner (24,9 
protsenti) on Saksa kaitsetööstusettevõte 
Krauss-Maffei Wegmann, mille käive on 
üle miljardi euro aastas ja tuntuim toode 
Leopard 2 tank. «Nad on kõige tugevam 
mehitatud maismaasõidukite tootja Euroo-
pas,» märkis Väärsi.

OTSEKOHE TAOTLUS 
ERISTUDA
Milremi asutasid transpordiettevõtja Hugo 
Osula ja Väärsi 2013. aastal. Nad hakkasid 
remontima Eesti kaitseväe soomukeid. 
Kohe asuti analüüsima, kuidas on võimalik 
ettevõtte tegevust kasvatada ja tegevus-
mahtusid suurendada.

«Kaitseväe sõidukite remondiäri kas-
vab parimal juhul 10–15-miljonilise käibega 
ettevõtteks. Välisriikidesse seda laiendada 
on keeruline,» märkis Väärsi.

Otsides artikleid, mida müüa, jõuti 2014. 
aastal maismaa robootikani. «Suhtlesime 
kaitseväega ja küsisime, et kui teil oleks sel-
line platvorm, mis te sellega teeksite. Hak-
kasime kirjutama Themise kontseptsiooni 
ja esitasime kaitseministeeriumi arendus-
toetuste programmile taotluse,» meenutas 
suurosanik. «Ma isegi mäletan seda telefo-
nikõnet 2014. aasta suvel, kui küsiti, et me 
kogu mahus teile toetust anda ei saa, aga 
kas te saate hakata tegutsema, kui saate 
pool summast?»

Väärsi meenutas, et oli nõus alustama 
tegevust 37 000 euroga. Praegu maksab 
ettevõte tööjõumaksudena riigile enam kui 
250 000 eurot igal kuul. Mullu oli ettevõ-
te käive 10 miljonit eurot. Kasv on olnud 
kiire. Väärsi sõnul on ettevõtte tegevus 
enam-vähem nullis.

Väärsi ütles, et Osula ei uskunud ro-
botitesse. «Mina uskusin, et robootikaäri 
kasvab ja otsustasin võtta riski. Algul olin 
ainuke aktsionär,» meenutas ta.

Partnerid vahetasid oma osalused 2017. 
aastal. Nii jäigi «riskivaba» kaitseväe remon-
diäri Osulale ja riskantne robootika Väärsile.

«Usk meeskonda, firmas oli umbes 
30 särasilmset inseneri. Teiseks positiivne 
naiivsus, et kõik on võimalik, sest mul oli 
tunnetus, et turg hakkab kasvama ja seda 
tüüpi robootikaga tegelemine ei ole rumal 
mõte,» loetles Väärsi põhjuseid, mis andsid 
talle julguse äriga üksi edasi minna. «Ma 
olen naiivne ja jäärapäine. Kui on eesmärk 
leitud, siis ma alla ei anna. Kui läheb raskeks, 
siis ma pooleli ei jäta.»

VISIOON KAUGEL TULEVIKUS
Väärsi on Tallinna Ülikooli haldusjuhi hari-
dusega, aga tema firmas töötavad insenerid 
ja täppisteadlased. Kuidas end selle selts-
konna ees kehtestada?

«Mina ei pea olema kõige targem ini-

mene ruumis, värvata tuleb inimesi, kes on 
minust oma alal targemad,» ütles ettevõtja. 
«Minu roll ei ole öelda tarkvaraarendajale, 
kuidas kirjutada koodi, minu roll on luua 
visioon, miks me seda teeme, milliseid robo-
teid arendame ja kuhu tahame välja jõuda.»

Väärsi visioon ulatub aastakümneid 
ettepoole. Leping Euroopa Kosmoseagen-
tuuriga navigatsioonilahenduse kirjutami-
seks Kuule ei ole praegu äri, aga see paneb 
ettevõtte inseneridel silma särama ning 20 
aasta pärast saab äriks.

«Kosmosesektor on veel aeglasem kui 
militaarvaldkond. Praegu on õige aeg tegut-
semaks selle nimel, et oleksime selles äris 
pildil ja võrgustikus,» märkis Väärsi.  ■

Žüriiliikme kommentaar 

Meelis Atonen
AS Tavidi nõukogu 
liige

«Kuldar Väärsiga 
puutusin esimest 
korda kokku sajan-
di alguses, kui ta oli teede-ja sidemi-
nisteeriumis ametnik. Vaidlesime, aga 
mees jäi meelde kui riigi asjalik esin-
daja. Paljud sellest ajast on endiselt 
riigisüsteemis, aga Kuldar Väärsi valis 
sootuks teise, riskantsema tee. Esialgu 
riigile kuuluvas ettevõttes, seejärel 
eraettevõtet juhtides ning lõpuks ise 
ettevõtjaks hakates. Milrem on veel 
arengujärgus ettevõte, aga sinna viima-
ti sakslaste tehtud investeering näitab 
asja sisu. Sõjatööstuses end kinnistada 
pole olnud lihtne ülesanne, aga uute 
tehnoloogiatega on see võimalik.»

Milrem Robotics on kaitsetööstusringkondades tuntud ja hinnatud kaubamärk. 
 Foto: Sander Ilvest

Themis suudab sõita 
teise masina või 
kõndiva inimese järel 
või sõita teekonna 
alguspunkti iseseisvalt 
tagasi.
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Konkursi tutvustus
Kes kujundavad homset maailma ja majandust? Kelle visioonid, ideed ja 
pühendumus aitavad kaasa arengule? 

EY aasta ettevõtja konkurss annab 
sulle võimaluse: 
• laiendada oma ärivõrgustikku
• tutvustada oma brändi 
• peegeldada oma äritegevust ekspertidega
• võrrelda ennast teiste ettevõtjatega
• lõigata kasu meediakajastusest
• saada inspiratsiooni

Ettevõtja tiitel?
• Võitja esindab Eestit EY maailma aasta 

ettevõtja konkursil
• Võimalus suhelda ärimaailma tippudega
• Maailma aasta ettevõtja akadeemia 

eluaegne liikmesus: ligipääs ülemaailmsele 
suhtlusvõrgustikule

• Koostöös EYga valmib ingliskeelne 
ülevaade ettevõtjast ja tema tegevusest

• Enda äri tutvustamine rahvusvahelisele 
žüriile

• Rahvusvaheline meediakajastus, näiteks 
Financial Times, CNBC ja teised kanalid

• Kohalik meediakajastus

Konkursil osalemiseks peab olema 
ettevõtte omanik või asutaja, see 
tähendab inimene, kes juhib, otsustab 
ja vastutab ning on ettevõttes tegev

Millised on nõuded ettevõttele?
• Ettevõte on tegutsenud vähemalt  

kolm aastat.
• Ettevõttes töötab vähemalt kümme 

inimest.
• Ettevõtte aastakäive oli vähemalt  

kaks miljonit eurot.

EY 
Aasta Ettevõtja on üks maailma prestiižikamaid ettevõtlusauhindu. 
Konkurss toimub rohkem kui 60 riigis üle maailma, sealhulgas 
ka Eestis.

Me tunnustame Eesti aasta ettevõtja konkursi kaudu pidur-
damatuid ettevõtjaid, kelle kirg ja tahtejõud aitavad luua maailma muutvat 
innovatsiooni ning arengut.

Eestis on aasta ettevõtjat valitud 2008. aastast. EY Eesti aasta ettevõtja 
konkursi eesmärk on tunnustada kirge ja tahtejõudu, mis peitub Eesti ette-
võtjates, ning seda mis tahes erasektori osast, loomeettevõtetest kuni töös-
tusettevõteteni. 

Konkursi hindamisprotsess koosneb kolmest osast. Esimese osa moodus tab 
põhjalik intervjuu EY esindajaga, et saada ülevaade ettevõtja kujunemisloost, 
ettevõttest, selle ajaloost, ärieetikast, sotsiaalsest vastutusest, uuendusmeelsu-
sest, arengust ja tulevikuplaanidest. Teises osas hinnatakse ettevõtte kolme 
viimase aasta majandusnäitajaid. Intervjuu ja majandusnäitajate alusel koos-
tatakse kokkuvõte, mille põhjal sõltumatu žürii valib finalistid, kes pääsevad 
lõpp vooru. Kolmandas osas kohtuvad finalistid žüriiga, pärast seda valitakse 
välja aasta ettevõtja laureaat.

Aasta ettevõtja 2021 nominendid

Aavo Kokk
Catella Corporate Finance,
žüriis alates aastast 2008

Meelis Atonen
Tavid AS,
žüriis alates aastast 2013

Reet Roos
Inspired Universal McCann 
OÜ, žüriis alates aastast 2015

Viljar Arakas
EfTEN Capital AS,
žüriis alates aastast 2015

Kaidi Ruusalepp
Funderbeam OÜ,
žüriis alates aastast 2017

Helo Meigas
AS Eesti Post,
žüriis alates aastast 2021

Priit Kallas
Eesti aasta ettevõtja 2021
žüriis alates aastast 2021





EY Maailma Aasta 
Ettevõtja 2021

Teist aastat järjest oli suvel 2021 kõigil inimestel üle maailma võimalik 
kaasa elada Maailma Aasta Ettevõtja valimisele. Koostöös CNBCga selgus 
10. juunil otsesaate vahendusel maailma kõige silmapaistvam ettevõtja. 

Võitjaks valiti Lõuna-Korea ettevõtja JungJin SEO, kes asutas aastal 2013 
biofarmatseutika ettevõtte Celltrion. Eestit esindas EY Maailma Aasta 

Ettevõtja konkursil Iglucrafti asutaja Priit Kallas. Telesaadet on võimalik 
järele vaadata siit: www.cnbc.com/weoy.

Meet the
Class of
2021






