
Põlvkondade vahetus 
Haameri Talus 



Lühidalt Haameri Talust 

• Tegevuse algus 1980-ndate alguses 

• Teraviljakasvatus ca. 850 ha 

• Seakasvatus, täistsükliline, ca. 5000 siga 

• Töötajaid 15 

• Bilansi maht 3 mln € 

• Käive ca. 1,5 mln € 

• Põlvkondade vahetus 2015 a. 

 



Põlvkondade vahetuse pikk protsess 

• Alustasime palgatööd Haameri Talus 2008 a.  

 

• Kannapööre ja kolimine Soome 2011 

 

• „Kas te ei tahaks seda talukohta ära osta?“ 2014 

 

• Peremehe surm 2015 mai 

 

 



Suur õnn ja rikkus kukkus sülle!? 

• Talu oli võlgades 

• Kaader suures osas ebapädev ja väsinud, motiveerimata 

• 2014 aastal Aafrika seakatku puhangute algus Eestis 

• 2014 Venemaa piiri sulgumine, olematu sealiha hind - 1,30€/kg 

• Teravilja hindade langus 210->120€/tn 

• Amortiseerunud hooned 

• Üleinvesteeritud masinapark 

• Suured laenu-ja liisingukohustused 

 

 



„Tuleb leida võimalused, 
kuidas saab teha, mitte otsida 
vabandusi miks ei saa teha! “ 
Heiki Haamer 



Mis on muutunud? 

• Kaadri optimeerimine 2014-2017 

• Strateegilised muudatused sigala töös, söödaratsioonide muutmine, 
tulemuspalga süsteemi juurutamine, aruandluse sisse viimine 

• Täisautomaatse söödaveski süsteemi ehitamine 2017 

• Toetusmeetmete kasutamine investeeringuteks 2017 

• Teraviljakuivati võimsuse suurendamine 2 x, 2018 

• Masinapargi optimeerimine (traktorid – veoautod) 2015-2016 

• Põllutööde optimeerimine 

• Iga otsuse taga on kalkulatsioon 

• 2017 aasta sügisest Haameri Talu Lihapood OÜ kaudu oma kasvatatud sealiha 
väärindamine, müük 

• Need on vaid esimesed sammud kilomeetri pikkusel teel. Väga, väga palju on 
vaja veel teha! 

 



Mida kõike on selleks vaja olnud teha? 

• Olla südamega oma töö juures 24/7 

 

• Tahta rohkem, unistada suuremalt, kui hetkel võimalik tundub 

 

• Seada kindlad eesmärgid, vahepunktid, minna edasi samm-
sammu haaval 

 

• Ei tohi karta! Ei riskide võtmist, teiste arvamust ega 
läbikukkumist. 

 



Miks me oleme otsustanud Haameri 
Tallu tagasi tulla? 
• Meid on lapsest saati kaasatud Talu töödesse (kivide korjamine, 

sigade talitamine, lepingute allkirjastamised, arvete väljastamine, 
panga ülekanded jne) 

• Meile on õpetatud ja meile on seletatud miks, mida ja kuidas teha 

• Meiega on oldud lapsepõlves küllalt karmid, meil on olnud reeglid, 
kindlad kohustused 

• Meil on lastud nö. muud maailma näha, kogemust saada, õppida 

• Põllumajandus ja maaelu on meil veres, me ei oska ega taha teisiti. 

 



Kuhu edasi? 

• Sigala juurdeehitus? Seakasvatuse laiendamine? 

• Oma tapamaja, lihatööstus? 

• Haameri Talu Lihapoe keti laienemine? 

• Saagikuse suurendamine?  

• Sert.seemnevilja kasvatamine müügiks? 

• Hoonete renoveerimine? 

• Laopindade juurdeehitus? 

 



Kõige olulisem! 

• Kellele jätame meie oma elutöö? 4 tüdrukut 

 

• Kuidas (ja kas) tuua järgmine põlvkond põllumajanduse juurde? 

 

• Kuidas mitte muutuda järgmisele põlvkonnale pealetükkivaks, 
ettevõtlust pidurdavaks? 

 

• Kuidas/kuhu areneb põllumajandus 25 aastaga? 

 



Aitäh kuulamast! 

Ave Haamer 

Haameri Talu FIE 

5023359; 

info@haameritalu.ee 


