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Lõputöö koosneb neljast peatükist. Töö tutvustab peamisi metsamasinate edasimüüjaid 

Eestis ja analüüsib nende turuandmeid. Põhiliseks eesmärgiks on anda ülevaade Eestis 

müüdud uutest  ja kasutatud metsaveotraktoritest ja metsalangetustraktoritest aastatel 2011–

2020. Võrreldud on erinevate tootjate masinaid ja nende turu osakaalu Eestis. Uuritud on 

ka 4-, 6- ja 8-rattaliste forvarderite ja harvesteride suundumusi. 

Töö koosneb kolmest peamisest osast. Üheks osaks on Eestis tegutsevate ametlike 

edasimüüjate tutvustus, kes müüvad metsaveotraktoreid ja metsalangetustraktoreid. Teises 

osas uuritakse ja kirjeldatakse andmeid ettevõttepõhiselt ning koostatakse võrdlusi teiste 

ettevõtetega. Kolmandas osas uuritakse erineva rataste arvuga masinate müügisuundumusi.  

Analüüsi tulemusel selgus, et Intrac Eesti AS metsamasinate müüginumbrid olid kõige 

suuremad. Samuti leiti, et kõige rohkem müüdi kaheksarattalisi forvardereid ja enamikel 

müüdud harvesteridel saab valida rataste arvu. Autor valis antud teema, kuna polnud 

metsamasinate turuga Eestis kursis ja tahtis sellest rohkem teada saada. Eelkõige huvitas 

autorit palju Eestis üldse metsamasinate – ja tehnika edasimüüjaid on ja millised on nende 

harvesteride ja forvarderite müüginumbrid. 

Märksõnad: harvester, forvarder, turg 
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The thesis consists of four chapters. The work introduces the main distributors of forest 

machines in Estonia and gives an overview of their market data.  The main goal is to provide 

an overview of new and used forestry harvesters and forwarders sold in Estonia in 2011 - 

2020.  The machines of different manufacturers and their market share in Estonia have been 

compared. Trends in 4-, 6- and 8-wheel forestry machines have also been studied. 

The work consists of three parts. One part is the introduction of official dealers operating 

in Estonia, who sell forwarders and harvesters. The second part examines and describes the 

data on a company-by-company basis and makes comparisons with other companies. The 

third part examines the sales trends of machines with different number of wheels. 

As a result of the analysis, it turned out that the sales numbers of Intrac Eesti AS forest 

machines were the highest. It was also found that eight–wheeled forwarders were sold the 

most and majority of the harvesters sold, can be choosen with different number of wheels. 

The author chose this topic because he was not familiar with the forest machine market in 

Estonia and wanted to know more about it. In particular, the author was interested in how 

many dealers of forest machines and equipment there is in Estonia  and what are the sales 

numbers of their harvesters and forwarders.  
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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 
 

a - aasta 

AS – Aktsiaselts 

Forvarder – kokkuveotraktor 

Harvester – langetustraktor 

kg – kilogramm 

kombi-masin – harvesteri ja forvarderi kombineeritud traktor 

kW – kilovatt 

LED –  leedlamp 

m – meeter 

OÜ - osaühing 

RMK - Riigimetsa Majandamise Keskus 

t – tonn 

V – volt, pinge mõõtühik 

% - protsent 
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SISSEJUHATUS 
 

Bakalaureusetöö eesmärk on tuua välja ning uurida eelkõige uute metsaveotraktorite ja 

metsalangetustraktorite müüginumbrite erinevusi Eestis aastatel 2011-2020. Mõne ettevõtte 

puhul on eraldi välja toodud ka kasutatud masinate või ekspordi müüginumbrid. Autori töös on 

kümne ametliku edasimüüja tutvustus, kes tegelevad Eestis metsaveotraktorite või 

langetustraktorite müügiga. 

Kolmandas peatükis uuritakse lähemalt ettevõtete müüdud metsamasinaid. Lõputöö autor 

käsitleb peatükis Intrac Eesti AS, Timberbalt OÜ, TS-Hydraulic OÜ, Metsis OÜ, Baltic Agro 

Machinery AS andmeid, kuna andmete kogumise tulemina koguti enim andmeid nende 

ettevõtete kohta. Lisaks uuritakse 4-, 6- ja 8-rattaliste forvarderite ja harvesteride suundumusi. 

Lõputöö koostamisel avaldan tänu oma juhendajale Vahur Kurvitsale, kes aitas töö valmimisele 

kaasa ja tegi ettepanekuid töö sisu osas. Avaldan tänu ka Intrac Eesti AS metsamasinate 

müügijuht Dimitri Kitsingule nõuannete ja info eest,  Baltic Agro Machinery AS metsatehnika 

toote- ja müügijuht Mikk Kreevanile, Timberbalt OÜ müügijuht Andres Müürisepale, OÜ 

Metsis müügijuht Sven Mägrale, TS-Hydraulic tegevjuht Tiit Siimussaarele ning Country OÜ 

juhataja Marek Kokerovile, kellelt saadud informatsiooni  abil lõputöö valmis. 
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1. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Töös valiti uuritavaks perioodiks ajavahemik 2011 – 2020 metsamasinate edasimüüjate kohta 

Eestis. Vajalik info saadi John Deere esindajalt Intrac Eesti AS-ilt, Malwa esindajalt Timberbalt 

OÜlt, Ponsse esindaja Baltic Agro Machinery AS-ilt, Sampo Rosenlewi esindaja TS-

Hydraulicult, Metsise esindaja Metsis OÜlt, Usewood esindaja Usewood Eesti OÜlt. 

Töö eesmärk on uurida metsamasinate suundumusi Eestis. Töö koostaja hinnangul peaks selline 

ajavahemik andma masinate turuandmete uurimiseks piisavad võimalused. Selle perioodi 

jooksul on Eesti turule sisenenud mitmeid väiksemaid kui ka suuremaid tegijaid. Samuti on 

ajavahemik piisavalt pikk, et kujuneks välja trend metsamasinate müügis. 

Ettevõtete ja masinaid kirjeldav info pärineb peamiselt ettevõtete kodulehekülgedelt, masinate 

brošüüridelt ja teemakohastest interneti artiklitest. Info harvesteride ja forvarderite 

müüginumbrite kohta koguti ettevõtete juhtivatelt isikutelt või müügijuhtidelt  telefonivestluste 

ning e-posti teel. 

Uurimisstrateegiana kasutati andmete kogumiseks telefoniintervjuu ja e-posti meetodeid. 

Küsitlusuuring sisaldas ettevõtetele tüüpküsimuste esitamist. Küsitlusega seotud info ja 

ettevõtetele, kellele esitati tüüpküsimused, on tervikuna välja toodud lisas 4. Küsimustikus 

osalejatele esitatud tüüpküsimused olid seotud sellega, kui palju nende ettevõte 2011-2020. 

aastatel Eesti ja eksporti kasutatud või uusi forvardereid, harvestere ja kombi-masinaid müüs. 

Töö ei anna täielikku ülevaadet uute või kasutatud metsalangetustraktorite ja kokkuveotraktorite 

turuseisust Eestis aastatel 2011-2020. Kõikide metsamasinate  edasimüüjate turuandmeid, mida 

sooviti töösse kaasata, ei õnnestunud erinevatel põhjustel ettevõtetelt saada. Samuti ei sisalda 

lõputöö kõikide edasimüüjate kasutatud masinate müügistatistikat. Küsitluses osalevalt Country 

OÜlt, Agrosilva AS-ilt, Autra OÜlt ja MFO OÜlt ei õnnestunud turuandmeid saada. 
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Uurimuslikus osas analüüsitakse, millised suundumused on erineva rataste arvuga 

metsamasinatel ja milline uuritavatest ettevõtetest müüb kõige enam harvestere või 

forvardereid. Metsamasinate müüginumbrite töötlemisel on kasutatud Microsoft Excel 

andmetöötlusprogrammi, tekstitöötluseks on kasutatud Microsoft Word programmi. Käesoleva 

bakalaureusetöö koostamisel on lähtutud üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendi 

nõuetest. 
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2. EESTI METSAMASINATE EDASIMÜÜJAD JA NENDE 

KIRJELDUS 

 

2.1 Usewood Eesti OÜ 
 

Soomlane Jussi-Pekka Usenius alustas minimetsamasinate tootmist 2007. aastal pereärina. 

Masina nimi on tuletatud tema perekonnanimest ja seega on ka hääldus soomepärane. 2015.  

aastal valmistati Usewood Eesti OÜ asutajate  tellimuse peale uut (praegu tootmises olev) tüüpi 

Usewoodi harvester ja 2016. aastal üldse kõige esimene Usewood kokkuveotraktor. Need 

mõlemad on praegugi Eestis ja on aja jooksul algusega võrreldes üsna oluliselt ümber ehitatud. 

Tõsi, Usewood Eesti OÜ polnud siis veel loodud. Usewood Eesti OÜ üks juhatuse liikmetest, 

Tiit Kosenkraanius, nägi esmakordselt Usewoodi metsatraktorit 2012. aastal Soomes Finnmetko 

metsandusnäitusel.  Talle meeldis, et võsasaele oli rattad alla ja kabiin külge pandud. Nii ei pea 

töömehed valgustusraiet tehes risu sees olema, vaid saavad istudes masinaga mööda metsa 

liikuda. Tiit Kosenkraanius on ka varem väikeste metsa- ja põllutöömasinate ehitamise ja 

kasutamise vastu huvi tundnud ning ka ise kätt proovinud. [28]     

Koos kogenud masinamehe Tõnu Tiiveliga sai neil mitu korda käidud Soomemaal Usewoodi 

ehitajate ja väljamõtlejatega kohtumas ja tehtud metsatöödega tutvumas. Omavahelisel suhtlusel 

Usewoodi väljamõtlejatega aitas suuresti kaasa see, et Tõnu Tiivel valdab hästi soome keelt ja 

metsanduslikku sõnavara. [28]     

Eestis on praegu 9 Usewoodi metsamasinat: 4 harvesteri, 2 kokkuveotraktorit ja 3 kombi-

masinat (seisuga aprill 2021). Vahepeal oli üks harvester rohkem, kuid klient müüs selle 

Šotimaale edasi. [27]     

Kokku on pandud uuemat tüüpi masinaid üle paarikümne, kuid täpsem müügistatistika on 

Usewoodi Soome osakonna pidada ja seega Usewood Eesti OÜl neid andmeid pole. Lisaks on 
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neid Eestist müüdud Islandile, Soome, Rootsi, Saksamaale, Sloveeniasse ja üks ka 

Valgevenesse. [27]     

Masinate töökindluse pikendamiseks on praeguseks tehtud hulgaliselt olulisi tehnilisi täpsustusi. 

Näiteks 2020. aastal valmis kliendi tellimusel esimene Euro 5 mootoriga kombimasin. Vastavalt 

Euroopa Liidu nõuetele arendatakse selle mudeli tootmist Eestis edasi ja mujal Euroopa Liidus 

plaanitakse turustada. [27]     

Usewoodi metsamasinate üheks suureks eeliseks on kindlasti mobiilsus. Masina kaal on vaid 

2,5 t ja seda saab sõiduauto treileriga suurema auto järel edukalt vedada. Tiidu sõnul on olnud 

ka selliseid juhuseid, kus päeva jooksul on mitu objekti läbi sõidetud. [27]     

Veel üheks suureks eeliseks on masina kõigest 1,5-meetrine laius, mis võimaldab harvendusraiet 

tehes metsas liikuda puude vahel, ilma 4 meetri laiust kokkuvõtted sisse lõikamata. 

Metsamasinate väikese kaalu tõttu jaguneb maapinna tallamine laiemalt langi pinnal ja ei teki 

suuri ning sügavaid rööpaid. Võimalik on edukalt kasvatada ka kaherindelisi puistuid. Masina 

lühikese masti tõttu on operaatorile lõikepea hästi jälgitav ning ei pea harvendusraie tegemiseks 

alusmetsa täielikult maha lõikama,  nagu suurte masinate kasutamise puhul tehakse. [27]     

Usewood Eesti OÜ suund Eestis on  arendada Usewood minimetsamasinad professionaalseteks, 

igapäevaseks metsatööks sobilikeks masinateks  – just esimese harvendusraie tegemisel 15-30 

aastastes puistutes. Soomlaste huviobjektideks on üldjuhul põhiliselt Rootsi, Soome ja 

Saksamaa metsaomanikud, kes kasutavad kombi-masinat oma metsades ja vaid oma tarbeks. 

Sellest on ka tingitud nende piiratud huvi masina töökindluse arendamise  ja järelhoolduse vastu. 

[27]     

 

2.2 Intrac Eesti AS 
 

Intrac Eesti AS pakub Eesti turul oma klientidele peamiselt metsa-, ehitus-, materjalikäitlus-

põllumajandusmasinaid. Sinna lisanduvad aia- ja väiketehnika, lisaseadmed, varuosad, 

kasutatud masinad. Pakutakse ka teenindust ja koolitust ning ollakse oma klientidele abiks 

finantseerimisel ja täisteenindusliisinguga tehnika soetamisel. [15]     
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Intrac Eesti AS loodi 1994.aastal eesmärgiga pakkuda Timberjack metsamasinaid Eestis. John 

Deere ostis 2000. aastal Timberjacki ja see oli 2000.-2006. aastatel John Deere tütarettevõte 

[55].  Aja jooksul on ettevõtte nimi olnud ka AS THOM Tehnika ja AS Metsamasin.  Praeguseks 

on lisandunud Husqvarna, John Deere, Loglift, Case, Bomag, Massey Ferguson, Manitou, jpt 

kaubamärkide esindusõigused. [13]  

Intrac Eesti AS kuulub Intrac'i kontserni, mille peakontor asub Rootsis. Veel kuuluvad Intrac'i 

kontserni Intrac Latvija SIA Lätis ja Intrac Lietuva UAB Leedus. Klientide jaoks on üle Eesti 

avatud teeninduspunktid Tallinnas, Tartus, Pärnus, Saaremaal ning Jõhvis. [13]  

Tegutsemisperioodi jooksul on ettevõte saavutanud metsatehnika ja materjalikäitlusmasinate 

turul liidripositsiooni John Deere ja Kalmar masinatega. Nende üheks eesmärgiks on olla juhtiv 

rasketehnikat pakkuv firma Eestis. Juhtpositsiooni saavutamiseks omab Intrac Eesti AS 

pikaajalist ja head koostööd juhtivate masinaehitajatega üle maailma. [13]  

Ettevõttel on omandatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemid, mis vastavad ISO 

9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardite nõuetele. ISO 9001 on rahvusvaheline standard, mis 

määratleb nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile. Ettevõtted kasutavad standardit selleks, et 

näidata võimet järjekindlalt pakkuda tooteid ja teenuseid, mis vastavad klientide ja 

regulatiivsetele nõuetele [5]. Oma tegevuses lähtub Intrac järgmistest kvaliteedi- ja 

keskkonnaalastest juhtpõhimõtetest [17]: 

1) juhtimissüsteemi toimivuse ja tulemuste pidev parendamine, 2) õigusaktide ja muude nõuete 

ning normidega vastavuses tegutsemine, 2) keskkonda säästvate ja kliendi toodete-teenuste 

kvaliteeti tõstva tehnika müümine, 3) oma tegevusest tuleneva negatiivsete keskkonnamõjude 

vähendamine ja saastamise ärahoidmine, 4) ettevõtte arendamine, töötajate kompetentsi ja 

kvalifikatsiooni tõstmine, 5) kvaliteetsete müügitoodete ja teenuste pakkumine kliendi rahulolu 

tagamiseks, 6) teiste isikute ohutuse tagamine Intrac'i tegevusest mõjutatud kontrollialal, 7) 

hädaohtlike olukordade ennetamine ja vältimine ning nende tekkimisel  töötajatele 

tegutsemiseks vajalike teadmiste ja oskuste tagamine, 8) ettevõtte tegevusega kaasnevate 

keskkonnaaspektide identifitseerimine, 9)  
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analüüsimine ja süstemaatiliselt ohjamine, 10) töötajate  töö-, puhke- ja olmetingimuste, 

tööalase heaolu pidev parendamine.  

Eduka ettevõttena aitab Intrac kaasa Eesti ühiskonna arengule, toetades sportlasi alates 

tippsordist kuni harrastusspordini välja ja hindab nende saavutusi kõrgelt. Pikalt on toetatud 

Tallinna Kalev Võrkpalliklubi Sylvester, Klubi võrkpallureid ja treenereid ning Klubi osalemist 

Eesti-Läti Meistriliiga Schenker, Eesti Karikavõistluste ning Eesti Meistrivõistluste mängudes. 

[22]  

John Deere metsamasinate valik on väga laialdane. Metsaveotraktorite tootevalikus on kuus 

erinevat masinat. Nendeks on John Deere 910G, 1010G, 1110G, 1210G, 1510G ja 1910G. [21]  

Väikeseim G-seeria forvarder on John Deere 910G, mis asendab oma eelkäija John Deere 810E. 

Sellel on uus disain, uus hüdraulikasüsteem, valida saab 22.5“ või 24.5 tolliste rataste vahel, 

IBC võimalus CF5 poomiga. [16] 

IBC on intelligentne poomijuhtimissüsteem, mille puhul ei pea juht kõigi poomi osade liikumist 

eraldi juhtima. See võimaldab juhil juhtida poomi otsa ja IBC juhib haaratsi asukohast sõltuvalt 

tõsteseadet, pöördeseadet ja poomi automaatselt.  Intelligentne poomijuhtimissüsteem on 

uuendus, mis muudab poomi juhtimise kiiremaks, kergemaks ja täpsemaks, suurendades 

sedakaudu tootlikkust. [14]  

Suurim metsaveotraktor on John Deere 1910G. Sobib just suurte puude ja pikkade vahemaade 

jaoks. Iseloomulikeks tunnusteks on suur võimsus ja koormaala. Kandevõime on 19000kg. [22]  

Võrdluseks 910G mudelil on kandevõime 22.5 tolli ratastega 9000 kg ja 24.5 tolli ratastega 

10000kg. [16]  

Metsalangetustraktorite valikus on neli erinevat mudelit. Sinna kuuluvad John Deere 1070G, 

1170G, 1270G, 1470G. [19] 
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Nelja- või kuuerattaline mudel John Deere 1070G on parim harvenduseks keerulistes 

tingimustes. Ideaalne harvendusraieteks isegi pehmema pinnase puhul. Oma klassi 

kompaktseim disain võimaldab masinaga liikuda ka tihedamas metsas. [19]  

John Deere 1470G on vastupidiselt väiksele 1070G mudelile suuremõõtmeline harvester. 

Mõeldud kasutamiseks uuendusraietel ning varustatud pöörava ja nivelleeritava kabiiniga. [20] 

 

2.3 Baltic Agro Machinery AS 
 

Baltic Agro Machinery tegeleb põllutöömasinate ja -riistade, ehituse- ja metsatehnika ning 

varuosade müügiga. Lisaks sellele osutab ettevõte hooldus- ja remonditeenuseid. Ettevõte 

asutati 1997. aastal nimega Konekesko Eesti AS, kuuludes KESKO gruppi. Danish Agro grupp 

omandas 2020. aasta märtsikuus Konekesko aktsiad. Alates 2020. aasta novembrikuust kannab 

ettevõte uut nime Baltic Agro Machinery AS. Ettevõttes töötab üle Eesti enam kui 70 töölist.   

[9]  

Vastutustundlik ettevõtlus on osa ettevõtte ärimudelist ning see kajastub nende kõigis tegemistes 

ja äriotsustes. 2020. aastal tunnustati ettevõtet vastutustundliku ettevõtluse sertifikaadiga ja 

kuldtaseme kvaliteedimärgisega. [10]  

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ootab igal aastal osalema ettevõtteid, kes soovivad 

ettevõtte jätkusuutlikku kasvu, ekspordivad või plaanivad siseneda välisturgudele, soovivad 

oma usaldusväärsust tõendada, mõistavad ettevõtte läbipaistvat tegevust. Edukaid ettevõtteid 

tunnustatakse Vastutustundliku Ettevõtluse Sertifikaadiga, kutsega galale, Vastutustundliku 

Ettevõtluse Pronks-, Hõbe-, ja Kuldtaseme märgistega. [68] 

Ettevõte järgib järgmisi vastutustundliku tegutsemise põhimõtteid [11]: 

Üksteise võrdselt kohtlemine, inimõiguste austamine,  huvide konfliktide vältimine, seaduse  

järgimine, tootemargi kaitsmise suuniste järgimine, kingituste ja külalislahkuse reeglite 

järgimine, kliendiinfo ja muude isikuandmete konfidentsiaalne töötlemine, pühendumine ausale  
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konkurentsile, ärisaladuste mitteavaldamine, ei paku ega võta altkäemaksu, oma 

keskkonnamõjude minimeerimine, ettevõttesiseste määruste ja suuniste järgimine. 

Ettevõtte soov on kliendile pakkuda teenust, milles saab kindel olla. Ei peljata anda lubadusi 

teenuse pakkumisel ja täidetakse neid. [11]  

Sarnaselt Intrac'ile, peab ka Baltic Agro Machinery AS oluliseks kogukonna toetamist. Näiteks 

toetab ettevõte aktiivse partnerluse kaudu noori ja nende arengut. Ettevõte osaleb koolide 

õppeprogrammide uuendamises ja õppematerjalide ettevalmistamises. Lisaks tehakse aktiivselt 

koostööd Luua Metsanduskooliga, Olustvere Tehnika- ja Maamajanduskooliga, Kehtna 

Kutsehariduskeskusega, Järvamaa Kutsehariduskeskusega ja Eesti Maaülikooliga. Partnerluses 

peab ettevõte oluliseks, et koostööpartnerite ja hankijate väärtused ühtiksid ning toetaksid nende 

eesmärkide saavutamist. [10] 

 

2.4 Metsis OÜ 
 

Ettevõtte juured ulatuvad 1993. aastasse, mil Metsis OÜ asutajal Ivo Jürgensonil tekkis mõte 

ehitada ise kodumaine metsaveo koormatraktor. Idee jõudis teostuseni 1996. aastal, kui Ivo 

Jürgenson sai aru, milline üks kaasaegne Eesti koormatraktor olema peaks ja asutas oma firma 

Iftar. Peale ettevõtte asutamist hakkaski pihta esimese masina konstrueerimine ja arendustöö 

ning kogu vaev kandis vilja 1998. aastal, kui valmis metsaveotraktor „Ksjoma“. Metsise eelkäija 

oli  ehitatud suures osas vene päritolu komponentidest. Kabiin ja mootor olid Belarusi 

põllumajandustraktorilt, vene päritolu olid ka hüdraulikapump ning jõuülekandes diferentsiaalid 

ja rattareduktorid. Ise valmistati koormatraktorile raam, tandemteljed ja koorma sektsiooni osad, 

nagu tugipostid ning sirm. Tõstukiks oli kodumaine Siim 33. Juhtimishüdraulika oli Itaalia 

päritolu ja sõiduhüdraulika Tsehhi päritoluga. [31]  

Õnnestunud projekt andis Ivo Jürgensonile tõuke kohe järgmist masinat konstrueerima, mis 

valmis aastal 2000. Uus mudel valmis seerianimega MF808. Masin oli koostatud sarnaselt, kuid 

sõiduhüdraulika valmistajaks oli juba Saksa firma Sauer-Sundstrand ja juhtimishüdraulika  
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tuntud VOAC/Parker’ilt. Tõstukiks oli maailmakuulus Loglift mudelinimega F61FT100, 

kümnemeetrise nooleulatusega. Traktori juhtimine toimus juba elektriliste käsikute abil. [31] 

Hakkaja mees tegi veel ka kolmanda masina, mis valmis 2003.aastal. Kolmas masin koosnes 

juba omavalmistatud kaasaegsest kabiinist koos konditsioneeriga. Elektrilised käsikud asendati 

uute ja väiksemate elektrooniliste minikäsikute vastu. [31]  

Peale kolmanda masina valmimist sündiski idee hakata tootma kodumaiseid Metsis traktoreid 

Eesti ettevõtjatele. 2003. aasta kevadel alustasid firmad Iftar ja Logtehnika konsultatisoone 

komponentide tarneteks tootjafirmale. Metsisel oli Logtehnikale pakkumine Metsis masinate 

realiseerimiseks. Firmad pidasid läbirääkimisi ja  hakkasid 2004. aastal partneriteks. Asutati 

ühine ettevõte Metsis OÜ metsamasinate tootmiseks ja realiseerimiseks. Partnerid täiendasid 

üksteist hästi – Iftaril olid olemas tehnilised lahendused, Logtehnikal olid kliendid, välismaised 

sõlmkomponentide hanked ning nendega seonduv koolitus. [31]  

Samal aastal, kui loodi Metsis OÜ, astus Eesti Euroopa Liitu ning seetõttu hakkasid kehtima ka 

uued tehnilised nõudmised. 2005.aastal loodi uus, euro tasemetele vastav koormatraktor. 

Koormatraktori sertifitseerimine ja testimine toimus Soome Vakola laboratooriumis. [31]  

Järjekordne uus koormatraktor kandis nime 408F ja oli jällegi palju muutunud. Ida päritoluga 

komponendid olid asendatud mainekate Euroopa ja Ameerika valmistajate toodetega. [31] 

Uuel masinal oli ka uus kabiin, jõuülekanne asendati spetsiaalselt metsamasinate jaoks 

toodetava Dana ülekandega, mootoriks Soome Sisu (Valmet) ja masinat juhtis Parker’i 

digitaalne tööstusarvuti. Tõstukiks oli soomlaste Loglift ja alternatiiviks pakutakse praegu 

Rootsis valmistatud kaubamärki Cranab. Alates 2005. aastast on see mudel ka seeriatootmises. 

[31]  

Metsis OÜ plaanid pole piiratud ainult Eestiga, vaid suur osa turundusest on suunatud ka 

välismaale. Mõned masinad on leidnud koha Lätis, Valgevenes. Väga oodatud on ka Eesti 

metsandusettevõtted. [31]  
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Ettevõte teeb metsatöödel Pärnumaal allhanget peamiselt RMK-le, kasutades selleks enda 

masinaid. Seda selleks, et välja tuleksid kõik head ja vead. Metsis OÜ eeliseks teiste 

konkurentide ees on kindlasti hind, sest komponendid on samad, mis välismaistel masinatel. 

[24]  

Metsaveotraktorite tootevalikus on hetkel Metsis 208F, Metsis 408F, Metsis 608F, Metsis 808F 

[35]. Kõikidel mudelitel on samasugune lisavarustus ühe väikese mööndusega: kütuse 

täitepump, rattaketid, veolindid (roomikud), vints, hüdraulika täitepump, Webasto 

lisasoojendus, hüdrauliliselt juhitav sahk, keskmised ja  tagumised lisa koormapostid, ksenoon 

töötuled (vaid Metsis 208F ja Metsis 408F mudelil). Metsise väljaveotraktoritel on kõigil  

mudelitel ka avar ja valgusküllane kabiin, mis mugava hoolduse jaoks avaneb ülestõstetavalt 

külje peale. Standardvarustuse hulgas on mudelitel efektiivne kliimaseade, ergonoomiline 

kompressoriga juhiiste ja kabiinid vastavad samadele standarditele. [36-39] 

Metsis 208F on kõige väiksema ehk 10 000kg kandevõimega väljaveotraktor. Klient saab valida 

kas Cranab või Mesera tõstuki vahel. Tõsteulatus on 9,2 m või 9,6 m. Mootoriks 4-silindriline 

Sisu turbodiisel 127 kW. Metsis 408F on 12 000 kg kandevõimega väljaveotraktor. Mootoriks 

on samuti Sisu turbodiisel 127k W. Traktoril on sarnased tehnilised näitajad, kuid mõõtmetelt 

on natuke suurem. Valida saab Cranab, Mesera tõstukite mudelite vahel. Tõstuki ulatus on 9,2 

m kuni 10,3 m.  Metsis 608F on juba maksimaalse 14 000 kg kandevõimega. Mõõtmetelt on 

oma eelkäijast Metsis 409F-st natuke suurem. Traktorit veab edasi 6-silindriline Sisu turbodiisel 

mootor, millel on 175 kW. Valida saab Cranab, Mesera  või Epsilon tõstuki vahel. Tõstuki ulatus 

on 10,0 m. Metsis 808F on ettevõtte kõige suurema kandevõimega väljaveotraktor. Traktori 

kandevõime on 18 000 kg. Mootoriks on 6-silindriline Sisu turbodiisel 204 kW. Valida saab 

Mesera või Epsiloni tõstuki ja maksimaalne ulatus on 10,0 m. [36-39] 

Harvesteride tootevalikus on praegu Metsis 208H, Metsis 608H [27]. Mõlemal mudelil on 

lisavarustuses kütuse täitepump, rattaketid, ksenoon töötuled, veolindid (roomikud), hüdraulika 

täitepump, lisasoojendus Webasto, Motomit Caliper 500m mõõtekäärid, HP Deskjet printer A4 

paberile, väline modem Siemens GPRS/GPS. Standardvarustuses on kaks tulekustutit, raadio  
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või raadio/CD-mängijaga, tööriistade komplekt. Mõlemad traktorid on 2600 – 2800 mm laiad. 

Masinatel on mõlemal Motomit IT/PC mõõtesüsteem. [33, 34] 

Metsis 208H harvesteril on 4-silindriline Sisu49EWA turbodiisel mootor, mille nimivõimsus on 

118 kW ja maksimaalne võimsus 129 kW. Tõstukivalikus on Cranab, Loglift või Kesla tõstukid. 

Tõstuki ulatus on kuni 11,0 m. Harvesteripeaks saab valida Keto, Kesla, AFM, WARATAH 

toodangu. [33] 

Metsis 608H harvesteril on 6-silindriline Sisu74CTA turbodiisel mootor, maksimaalse 

võimsusega 180 kW. Klient saab valida Keto, Kesla, AFM, WARATAH harvesteripeade vahel. 

[33] 

 

2.5 Timberbalt OÜ 
 

Timberbalt OÜ on 2014. aastal asutatud ettevõte. Timberbalt tegeleb peamiselt Malwa 

metsamasinate ja Log max lõikepeade müügi, hoolduse ja tehnilise toega. [62]  

Lisaks pakub ettevõte Sit Right automaatseid istmeloode, Dala-Gripen haaratseid. Tegeletakse 

ka kasutatud metsamasinate- ja tehnika müügiga. Timberbalti võib nimetada edukaks 

eksportijaks, müües oma teenuseid Rootsi, Leetu, Austriasse, Lätti, ja ka Venemaale. Eksport 

moodustab käibest orienteeruvalt 76%. [60]   

Malwa tootevalikusse kuuluvad langetustraktorid ja väljaveotraktorid ning kombi-masinad. 

Malwa metsamasinad on suurtest võimsatest masinatest üle kahe korra kergemad ja olles vaid 

kahe meetri laiused. Eelkõige sobivad need masinad valik- ja turberaieks, kuid ka 

harvendusraieks. Eriti heaks muudab Malwa metsamasinad asjaolu, et tänu oma alla 

kahemeetrisele laiusele ei vaja see masin laiade ja sirgete väljaveoteede rajamist metsa. [2] 

Malwa metsamasinaid kasutades saab kuni 200 puud hektari kohta kasvama jätta, kui kasutada 

hooldusraiel Malwa metsamasinaid [56]. Malwa inseneride sõnul pakuvad nad alternatiivi nii 

öelda võidurelvastumisele metsatehnika vallas. Seetõttu on keskendutud pehmele pinnasele  
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sobivate pigem väiksemate ja kergemate masinate tootmisele. Malwa metsamasinate tühikaal 

on kõigest 5,5-7 tonni, mistõttu rikuvad vähe metsapinnast ega upu pinnasesse ära. [2] 

Hetkel on Malwa tootevalikus Malwa 560H metsalangetaja, Malwa 560F kokkuveotraktor ja 

Malwa 560C kombi-masin [48]. Kõik mudelid on varustatud 55-kilovatise CAT- 

turbodiiselmootoriga ja võimsa hüdrosüsteemipumbaga. Samuti on kõik mudelid ka 

kuuerattalised ja masinate tootjal polegi plaanis kaheksarattalisi masinaid tootma hakata, sest 

siis suureneks oluliselt ka masina lõpphind, kuna lisama peaks balansiirülekande ja lisarattapaari 

[3]. Masinad on lülitatavad kaheveoliseks või kuueveoliseks [30]. Malwa metsamasinate 

suureks plussiks on see, et sealt kust pääseb läbi harvester, mahub ka nende forvarder läbi. 

Teisisõnu toob see hästi esile Malwa metsamasinate väiksuse, kui kasutada nende 

metsalangetajat ja väljaveotraktorit. Nii jääb metsa rohkem puid kasvama ja kahjustatakse 

vähem kasvama jäänud puid, nende juuri ja tüvesid kui paarkümmend tonni kaaluva 

metsatraktoriga. [4]  

Malwa kombimasin sobib ettevõtetele, kelle töömaht pole kuigi suur ja pole vajadust teise 

masina soetamiseks, kuna üks kombimasin suudab piisavalt efektiivselt puid lõigata ja need ka 

välja vedada. Malwa 560C ehk kombi-masina muutmine langetustraktorist väljaveotraktoriks 

võtab aega vaid 15-20 minutit. See aeg sisaldab kohandamist, harvesteri lõikepea vahetamist 

palgihaaratsi vastu, paigaldatakse koormapostid ja muu taoline. [4] 

 

2.6 Agrosilva AS 
 

Agrosilva AS tegeleb aastast 1994 metsandus-, saetööstus- ja energeetikaseadmete 

projekteerimise, valmistamise, müügi ja hooldusega. Ettevõte tegeleb Prosilva ja Logbear 

metsamasinate müügiga. Lisaks sellele on tootevalikus TPF metsaäkked, Keto harvesteripead 

ja Teknamotor hakkurid. [1] 

ProSilva harvesterid on kerged ja võimsa mootoriga. Nendega on võimalik teostada nii lage kui 

ka harvendusraiet. Harvesteridel on vastavalt kliendi soovile mitmeid harvesteripäid ja  
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tõstukivariante. Tänu „hüdraulilisele diferentsiaalile“ on neil väga hea mägironimisvõime. 

ProSilva masinad on usaldusväärsed ja masinad on hästi kohandatavad vastavalt vajadusele. [1] 

Logbear FH4000 langetus- ja kokkuveotraktor on varustatud roomikutega. See annab masinale 

väga hea läbivuse pehmetel pinnastel. Traktor on mõeldud harvendusraieks ja metsamaterjali 

kokkuveoks. Langetusrežiimilt üleminek kokkuveorežiimile võtab aega ühel operaatoril neli 

tundi. [1] 

 

2.7 TS-Hydraulic OÜ 
 

TS - Hydraulic alustas metsatehnika müügi ja hooldusega Järvamaal aastal 2008, kui omanik ja 

tegevjuht Tiit Siimussaar selle rajas. Tiit Siimussaar märkas, et Eestis on vajadus metsamasinate 

diagnostika ja remondi teenuse järele. Tegevuskohaks valiti Kesk-Eesti, sest sealt on igale poole 

ühepalju maad. Kuna mees ei tahtnud laenu võtta, oli alguses küllaltki keeruline ja esimestel 

aastatel tegeles ta ettevõttes pea kõigega. Põhirõhk oli teenindusel. Nüüd moodustab suurema 

osa ettevõtte käibest masinate ja lisavarustuse müük. Varem oli see vastupidi. Pöördeliseks 

muutuseks peab ettevõtte juht Sampo Rosenlewi metsamasinate edasimüügiõiguse saamist. 

Tegelikult on Tiit Sampo Rosenlewiga seotud olnud juba pikka aega. Nimelt töötas ta tehases 

masinaoperaatorite koolitajana. Sellest hoolimata pidi ta ennast kõvasti tõestama, et saada 

edasimüügileping. [62] 

TS-Hydraulic teenuste hulka kuuluvad hooldus ja remont, diagnostika, tehnika paigaldus, 

tehniline tugi ja tootenõustamine. Sampo Rosenlewi metsamasinate ametlik hooldaja ja 

remonditööde teostaja Eestis on KR Tattar OÜ. TS-Hydraulic teostab hüdrosüsteemide 

diagnostikat ja remonti, hüdropumpade tootlikkuse mõõtmist, harvesteri lõikepea 

kalibreerimist. Paigaldatakse Technion Logger, Technion xCrane, Motomit juhtimissüsteeme ja 

Kesla või Keto lõikepäid. Antakse tehnilist nõu ja aidatakse  leida kliendile lisaks muule sobivad 

metsamasinate ketid ja lindid, varuosad, elektronklupid harvesteridele. [67] 

 

http://ts-hydraulic.ee/metsamasinad/
http://tattar.ee/
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Sampo Rosenlewi eelkäija alustas tegevust juba 1853. aastal. Põllukombaine hakati tootma 

aastal 1957, langetustraktoreid 1997. aastal ja kokkuveotraktoreid 2015. aastal. Uue põlvkonna 

langetustraktorid ja kokkuveotraktorid toodi turule 2018. aastal, mis sobivad ka uuendusraiete 

tegemiseks suurematel lankidel. Sellega kaasnes ka rikkalikum lisavarustus ja parem 

järelteenindus. [66]  

Sampo Rosenlewi metsamasinad sobivad eelkõige puude langetamiseks ja puidu kokkuveoks 

noores tihedas metsas. Nende metsamasinad on väiksed, kerged ja suurepärase 

manööverdusvõimega. Oma väiksuse tõttu ei kahjusta Sampo metsamasinad langile kasvama 

jäävaid puid ega lõhu metsapinnast. [66] 

TS-Hydraulic pakub kahte harvesteri mudelit: Sampo Rosenlew HR46X ja HR86. Harvester 

HR46X on parim harvendusraieks. HR46X on tehtud harvendusraie teostamiseks ja 

metsapinnase säästmiseks väikeseks ja kergeks. Konstruktsioon võimaldab väikest 

pöörderaadiust. Masin on varustatud külgkallutusega tõstukiga, et saaks lõigata tüvesid teisi 

kasvama jäänud puid kahjustamata. Standardvarustuses on kliimaseade, hüdroõli täite- ja 

vaakumpump, 2 tulekustutit, raadio/CD, hüdrauliline trepp, tööriistakomplekt. [65]  

Harvester HR86 on pöörleva kabiiniga 8-rattaline langetustraktor. Mesera tõstukiga masin on 

ideaalne teise harvendusraie või lõppraie jaoks. Sampo jaoks on see suur samm, kuna nad pole 

varem lõppraie segmendis konkureerinud. Standardvarustus on sama, mis HR46X mudelil. 

Suureks erinevuseks HR46X mudeliga ongi masina tühimass 20 t, mis on poole võrra suurem. 

[65] 

Sampo Rosenlew forvarderi valikus on kolm masinat. FR28 on kõige optimaalsema suurusega 

ökonoomne ja võimekas masin kokkuveoks harvendusraie järel. Sobib hästi pehmel pinnasel 

töötamiseks. Tühimass alates 13 t ja kandevõime maksimum 10 t. [64] 

Keskklassi kuulub FR48 mudel 12-tonnise kandevõimega. FR48 on väikeste mõõtmetega, 

stabiilne ja hea juhitavusega. Kabiin on vaikne, mugav ja laia vaateväljaga, mis võimaldab 

töötada tihedas metsas. [64]  
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Sampo Rosenlew FR68 on kõige uuem kokkuveotraktor. Traktor on varustatud pöörleva 

kabiiniga, mis tagab hea vaatevälja. Sobib kõige paremini lõppraie materjali väljaveoks. 

Väljaveotraktori tühimass on 18 t ja kandevõime 14 t. [64] 

 

2.8 Country OÜ 
 

Country OÜ on 2013. aastal asutatud ettevõte. Ettevõte tegeleb peamiselt tõstukite, haagiste, 

haaratsite ja lisaseadmete müügiga. [12] 

Country OÜ tõstukitel on kolm kategooriat. Smart, Master ja Pro seeria. Kergekaalulised Smart 

seeria tõstukid on projekteeritud väiketraktori või ATV haakes töötamiseks. Master seeria on 

loodud metsaomanikele ja talunikele. Tõstukit saab kasutada lisaks metsatööle ka põllu- ja 

majapidamistöödel. Pro seeria professionaalsed tõstukid on mõeldud igapäevaseks metsatööks. 

Need on töökindlad ja vastupidavad ning saavad hakkama ka intensiivse koormusega 

tingimustes.  [12] 

Samas ettevõttes on projekteeritud ka Kinetic 8X8 väljaveotraktor. Traktorit arendati neli aastat. 

[59] 

2014. aastal valmis Kinetic T8 prototüüp, aasta hiljem jõudis see ka müüki. Enamus neist 

toodetakse harvesteri lõikepea valmisolekuga. Keskeltläbi iga viies masin müüakse harvesteri 

lõikepeaga. Osad kliendid paigaldavad harvesteripea hiljem ise. Alguses tehti neid kuu jooksul 

paar tükki. Nüüd tehakse üks masin umbes 1,5 kuu jooksul. Eestis müüdav Kinetic T8 mudel 

on neil pigem nišitoode. Suurema osa, umbes 80% moodustab tõstukite, haagiste, haaratsite 

müük. [26]  
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2.9 MFO OÜ 
 

MFO OÜ on Eestis Komatsu ja Vimek metsamasinate ametlik edasimüüja. Tegeletakse ka 

Cranab haaratsite, Slagkraft kraanade, lisavarustuse (juhtimis- ja infosüsteemid, traktori 

niidukid, harvesteri lõikepead) ja kasutatud tehnika müügiga. Jõgevamaal Vilusi külas tegutsev 

ettevõte asutati 2011. aastal. [42] 

Ettevõttel on sõlmitud Luua Metsanduskooliga koostööleping eesmärgiga toetada 

metsamasinaõpet. Peamiselt panustab MFO OÜ kooli õppesse metsamasinate tehniliste osade, 

sõlmede ja tehniliste õppematerjalide näol. Õpilasi ootavad ettevõtte külastused ja õppepäevad. 

Metsamasinate üksuse õpetajatel ja instruktoritel on võimalik ennast Komatsu ja Vimeki 

masinate osas koolitada. [29] 

Komatsu harvesteride tootevalikus on kuus erinevat harvesteri mudelit: Komatsu 901-2020, 

901XC-2020, 911-2020, 931-2020, 931XC-2020 ja 951-2020. [43-48] 

Harvendusraieks sobivad eelkõige kuuerattaline Komatsu 901-2020 ja kaheksarattaline 901XC-

2020. Komatsu 901-2020 on kõrge tootlikkusega harvenduseks mõeldud, madala kütusekuluga 

masin. Komatsu 901XC-2020 on tänu kaheksale rattale hea stabiilsusega ja vähendab pehmel 

pinnasel metsapinna kahjustusi, samal ajal tagades suurepärase juhitavuse. [43, 44] 

Komatsu forvarderi valikus on viis erinevat mudelit: Komatsu 825TX, 835TX, 855-2020, 875-

2020, 895-2020. Komatsu 825TX ja 835TX on sobilikud harvendusraie järgseks väljaveoks. 

Komatsu 855-2020 on mitmekülgne, sobides nii harvendusraideks kui ka lageraideks. Komatsu 

875-2020 on piisavalt võimas lageraideks, samas piisavalt funktsionaalne harvendusraideks. 

Kõige suurema tootlikkusega on Komatsu 895-2020, mis sobib lageraideks ja on kohandatud 

20 tonnisele koormale. [50-54] 

Kuna viimasel ajal on suurenenud nõudlus väikeste ja kompaktsete metsalangetajat ja 

väljaveotraktorite järele, siis alates 2019. aasta kevadest pakub MFO OÜ ka Vimek harvestere 

ja väljaveotraktoreid. Vimeki traktor 50 kW Caterpillari mootoriga kaalub vaid 4500 kg. [3]  
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Vimeki tootevalikus on üks harvester Vimek 404 SE, kaks forvarderit Vimek 606TTW ja 610SE 

ning kaks kombi-masinat Vimek 404DUO ja 610SE BioCombi [56]. Vimek 610 SE on kõige 

võimsam forvarder, mille kandevõime on 5000 kg. Tegemist on kolmanda forvarderi 

põlvkonnaga. Traktori laius on 1,9 või 2,0 m. Tõstuki ulatus 5,2 m või 6,66 m, mis on saavutatav 

lisavarustuses oleva noole pikendusega. Lahutatav rattaajam võimaldab haagisel transportimist. 

Standardvarustusse kuulub kliimaseade, keskmine LED-tulede komplekt, bluetooth liidesega 

raadio. Lisavarustuses on õhkvedrustusega iste, sprinklersüsteem, hüdroõli täitepump, 

diislikütuse tankimispump, diislikütusel töötav mootorisoojendi, diislikütusel töötav 

mootorisoojendi Callstarter, noole summutussüsteem, päikesekardinad, suur LED-tulede 

komplekt, arvuti koos tahavaatekaameraga, tahavaatekaamera, pikendusega nool, kallutatav 

haarats 0,16 m² koos Vimeki võnkesummutiga, raadiojuhitav hüdrauliline vints, kettsae hoidik 

ja haakeseadis. [54] 

Vimek 404 SE on kompaktne harvester, laiusega 2,10 m. Valida saab Keto Forst Supreme V3, 

Keto Forst Xtreme lõikepeade vahel. Traktor on varustatud Vimek- Mowi 2046 tõstukiga, mille 

maksimaalne tõsteulatus on 4,6 m. Langetustraktoril on DASA H50 või H70 järkamissüsteem. 

Lisatarvikute ja seadmete hulgast leiab pinnase kopa ja Vimek C12 harvenduspea, kettsae 

hoidiku, transpordihaagise, elektroonilise klupi, rattaketid. Standardvarustuses on kliimaseade, 

keskmine LED-tulede komplekt, bluetooth-liidesega raadio. Lisavarustuse hulgas on 

õhkvedrustusega iste, sprinklersüsteem, hüdroõli täitepump, diislikütuse tankimispump, 

diislikütusel töötav mootorisoojendi, diislikütusel töötav mootorisoojendi Callstarter, noole 

summutussüsteem, päikesekardinad, suur LED-tulede komplekt, kännutöötlemissüsteem, arvuti 

koos tahavaatekaameraga. [49] 

Vimek 606 TTW on vaid 2960 kg kaaluv väljaveotraktor. Kandevõime on 3000 kg ehk rohkem 

omakaalust. Mudelil on mehaaniliselt juhitav diiselmootor. Mootoriks on Kubota D902-E, 18 

kW. Laiust on masinal 1,8 m. Tõstukiks on Vimek-Mowi 2046, tõsteulatusega 4,6 m. 

Lisavarustuseks saab valida õhkvedrustusega istme, diiselkütusega töötava mootorisoojendi, 

noole summutussüsteemi, päikesekardinad, LED-tuled, kliimaseadme, raadiojuhitava 

hüdraulilise vintsi, raadio Bluetoothiga, 220 V elektrilise mootorisoojendi. Muude seadmete ja  
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tarvikute hulka kuuluvad haagise roomikud, rattaketid, kopp, kettsae hoidik,  transpordihaagis. 

[55] 

Vimek 404DUO on 4700 kg kaaluv kombi-masin laiusega 1,8 m või 2,05 m. Harvesteripeaks 

on Keto Forst Supreme V3 või Keto Forst Xtreme (lisavarustus). Järkamissüsteem DASA 

H50/H70. Laaduriks on Vimek – Mowi P25. Tõsteulatuseks on 5,2 m. Maksimaalne 

kandevõime 5500 kg. [40] 

Vimek 610 SE BioCombi tõhus langetustraktori ja kokkuveotraktori kombinatsioon. Masina 

kaal on 4,995 kg koos tõstukiga. Laius on 1,9 m või 2,0 m. Mootor on Caterpillar 50 kW. 

Koormaala on varustatud Vimek-Mowi P25 tõstukiga, mille tõsteulatus on 5,2 m. Maksimaalne 

kandevõime on 5000 kg. [41] 

 

3.0 Autra OÜ 
 

Ettevõte Autra loodi 1990. aastal AS-ina ja alates 1996. aastast kannab nime Autra OÜ. 

Ettevõtte asutaja ja omanik on Jüri Triisa. Alguses tegeles Autra OÜ kasutatud metsa- ja 

põllumajandustehnika maaletoomise ja müümisega ning paberipuu ekspordiga Soome. [6] 

Ettevõte tegeleb praegu hakkurite/purustite, halumasinate, materjali- ja jäätmekäitlusseadmete, 

metsamasinate ja puidutöötlusseadmete müügiga. Kõikide projektidega kaasneb müük, 

hooldus- varuosad, garantii. Lisaks on Autra OÜ Junkkari puiduhakkurite ja Patruuna tõstukite 

ning metsaveohaagiste maaletooja Eestis, Venemaal, Valgevenes ning Ukrainas. [6] 

Ettevõte on Logset harvesteride ja forvarderite edasimüüja Eestis. Logseti 

metsalangetustraktorite valik on üsna lai. Valikus on seitse erinevat traktorit, milleks on: Logset 

5HP GT, Logset 6HP GT, Logset 6HP GTE, Logset 8H GT, Logset 8H GTE ja Logset 8H GTE 

Hybrid. [7] 

Logset 5HP GT on kuuerattaline võimsa mootoriga harvester, mis väikeste mõõtmete tõttu on 

eelkõige mõeldud harvendusraieks. Sobib hästi väikeste ja keskmiste läbimõõduga puude  
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langetamiseks. Logset 6HP GT on samuti kuuerattaline võimsa mootoriga harvester, mis on 

mõeldud tegema nii harvendus kui ka lageraiet. Logset 6HP GTE on juba keskmise suurusega 

kaheksarattaline harvester. Kiire ja kütusesäästlik masin on ette nähtud väikesmateks 

harvendusraieteks ja keskmise suurusega lageraieteks. Logset 8H GT hea tootlikkuse ja 

kütusekulu kombinatsiooniga kuuerattaline harvester. Logset 8H GTE on kaheksarattaline 

harvester suurteks lageraieteks. Masinal on lageraiel optimaalne tootlikkus ja parim majanduslik 

tasuvus. Logset 8H GTE Hybrid on kaheksarattaline harvester, mis on varustatud pidevalt 

töötava diiselmootoriga, millele pakub  hübriidsüsteem kuni 104 kW lisavõimsust. Logset 12H 

GTE Hybrid on kõige suurem Logset harvester, millel on revolutsiooniline hübriidtehnoloogia, 

tugev tõstuk, jõuline ülekanne ja palju muud. [7] 

Autra OÜ Logseti metsaveotraktorite tootevalikus on samuti seitse erinevat mudelit. Nendeks 

on Logset 4F GT, Logset 5F GT, Logset 5FP GT, Logset 6F GT, Logset 8F GT, Logset 10F GT 

ja Logset 12F GT. Kõik forvarderid on kaheksarattalised. Logset 4F GT on väikeseim 10 tonnise 

kandevõimega metsatraktor Logseti tootevalikus. Traktor on ette nähtud töötamiseks tihedal 

metsaalal harvendusraiel. Logset 5F GT on samuti kompaktne ja ökonoomse mootoriga 

metsaveotraktor. Kandevõime on 12 t ja sobib eriti hästi harvendusraieteks. Vajadusel sobib ka 

väiksemateks lageraieteks. Logset 5FP GT on lisa võimsusega viies seeria, mis on küllaldase 

pöördemomendiga. Logset 6F GT on tõhus palkide vedamiseks rasketes oludes. Logset 8F GT 

on võimas 15 t kandevõimega metsaveotraktor lageraietele. Logset 10F GT ja Logset 12F GT 

on suured metsaveotraktorid Logseti mudelivalikus. 10F GT mudeli kandevõime on 18 t ja 12F 

GT mudelil lausa 20 t. [8] 
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3.  MÜÜGINUMBRITE ANALÜÜS  
 

Andmeid analüüsivas osas uuritakse, mitu uut või kasutatud harvesteri, forvarderit või kombi-

masinat iga ettevõte 2011-2020. aastal müüs ning välja tuua kõige populaarsemad kaubamärgid. 

Eesmärk on kirjeldada turuandmeid, võrrelda neid teiste ettevõtete andmetega ja uurida, kuidas 

turg on ajas muutunud.  

 

3.1 Ettevõtete analüüs 
 

Joonisel 1. on välja toodud John Deere’i uute metsamasinate müüginumbrid aastatel 2011-2020.  

Jooniselt näeb, et John Deere uute harvesteride müük on mõne aasta lõikes palju kõikunud. 

Intrac Eesti AS kõige edukam harvesteride müügiaasta oli 2011. Sellel aastal müüdi kokku 19 

uut harvesteri. Samal aastal suudeti müüa ka neli uut kokkuveotraktorit. Seevastu 2020. aastal 

ehk 10 aastat hiljem müüdi vaid 2 uut harvesteri. Forvarderite müük on ajas ühtlasem olnud ja 

pole märgata väga suuri müügierinevusi. 2013. aastal hakkas forvarderite müük langema ning 

seda kuni 2015. aastani. Alates 2016. aastast kuni 2017. aastani forvarderite müük tõusis, kuid 

2018. aastal hakkas uuesti langema ja 2020. aastani on jäänud stabiilseks. Kõige vähem 

metsamasinaid müüdi 2020. aastal: vaid kaks harvesteri ja kuus forvarderit. 
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Joonis 1. Intrac Eesti AS Eestis müüdud uued John Deere metsamasinad aastatel 2011-2020. 

 

Intrac'ilt saadud andmed sisaldasid ka kasutatud masinate müüki eksporti. Intrac Eesti AS 

metsamasinate müügijuhi Dimitri Kitsingu sõnul antakse neile tavaliselt vana masin tagasi uue 

masina sissemaksuks. Sissemaksuks saadud kasutatud masin müüakse omakorda edasi. Osad 

kliendid ostavad neilt kasutatud masina, millel on vähem töötunde kui parasjagu kasutuses 

oleval masinal. [25] 

Joonisel 2. tähistab täht „H“ harvesteri ja täht „F“ forvarderi. Joonisel 2. on John Deere 

kasutatud harvesteride ja forvarderite eksporti ja Eestis müüdud masinate müüginumbrid. 

Kasutatud masinate turg on Intrac'il olnud üsna elav. Näiteks 2018. aastal müüdi kokku 34 

kasutatud forvarderit ja harvesteri. Nendest 14 forvarderid ja 20 harvesterid. 2018. aastal 

müüdud 20-st harvesterist üle poole ehk 11 harvesteri müüdi eksporti.  Kasutatud metsamasinaid 

müüdi kõige vähem 10 tükki 2015. aastal. Sama arv metsamasinaid müüdi 2012. aastal. 

Sarnaselt vähe müüdi ka 2020. aastal, mil müüdi 6 harvesteri ja 5 forvarderit. Kusjuures kõik 6 

kasutatud harvesteri müüdi sellel aastal eksporti. 
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Joonis 2.  Intrac Eesti AS John Deere kasutatud metsamasinate müük Eestis ja eksporti 

aastatel 2011-2020. 
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Joonisel 3. olevad Timberbalt OÜ müüdud Malwa metsamasinate andmed pärinevad alates 

aastast 2016, sest siis omandas Timberbalt OÜ Eestis Malwa metsamasinate müügiõigused. 

Timberbalt OÜ müüs 2016-2020. aastal forvardereid, harvestere ja kombi-masinaid. Kõige 

edukam müügiaasta oli 2020. Sellel aastal müüdi neli harvesteri. 2019. aastal müüdi kolm 

masinat: üks forvarder ja kaks harvesteri. Sellel samal aastal müüdi ka ainuke forvarder kogu 

perioodi jooksul. Aastal 2018. müüdi üks harvester ja üks kombi-masin. Malwa 

edasimüügilepingu sõlmimise aastal suudeti müüa üks kombi-masin. Aastal 2017 ei õnnestunud 

ettevõttel müüa mitte ühtegi Malwa metsamasinat. 2016. aastal müüdi kaks kombi-masinat. 

 

 

Joonis 3. Timberbalt OÜ müüdud Malwa uute metsamasinate turg Eestis aastatel 2016-2020. 
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TS-Hydraulic OÜ juhatuse liige Tiit Siimussaar on ise seotud Sampo Rosenlewi 

metsamasinatega alates aastast 2000. Ametlik Sampo Rosenlewi metsamasinate edasimüüja on 

TS - Hydraulic alates 2016. aastast. Seega võivad joonisel 4. asetsevad uute ja kasutatud Sampo 

Rosenlewi metsamasinate andmed olla 2011-2016. aastatel veidi ebatäpsed. [61]  

Joonises 4. on Sampo Rosenlewi  kasutatud ja uute forvarderite ning harvesteride 

müüginumbrid. Edukaim aasta oli TS-Hydraulicu jaoks 2019. Sellel aastal müüdi neli uut 

forvarderit ja neli uut harvesteri. Sama arv harvestere müüdi ka 2011. aastal. 2011-2016. aastatel 

müüdi vaid harvestere. Aastal 2015 ei müüdud mitte ühtegi uut masinat, küll aga müüdi üks 

kasutatud harvester. Kõigil aastatel müüdi vähemalt üks uus harvester, v.a 2015. aastal, kui 

müüdi üks kasutatud harvester. Alates 2017. aastast müüdi ka forvardereid. Aastatel 2017-2019 

läks forvarderite müük hästi. Igal aastal müüdi üks masin rohkem kui eelneval aastal. Aastal 

2020 müüdi ettevõtte esimene kasutatud forvarder, kuid uusi forvardereid ei müüdud jälle üldse. 

 

 

Joonis 4. Sampo Rosenlewi uute ja kasutatud metsamasinate turg aastatel 2011-2020. 
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Metsise andmed ei sisalda joonisel 5. harvesteride müüki, kuna neid ehitatakse aastas vaid mõni 

ja vahel mitte ühtegi. Samuti ei ole andmeid kasutatud forvarderite müügi kohta, kuna tavaliselt 

kliendid müüvad need ise maha ja OÜ Metsisel sellekohane info puudub. [58] 

Metsise kõige edukamad aastad sellel ajavahemikul olid 2018 ja 2019 aasta, mil mõlemal aasta 

müüdi 12 forvarderit. Kõige vähem müüdi 2011 ja 2020. aastal, vastavalt neli uut forvarderit. 

Teistel aastatel on müüdud igal aastal vähemalt 6 forvarderit ja kuni 11 forvarderit.  

 

 

Joonis 5. Metsis OÜ müüdud uute Metsis forvarderite turg aastatel 2011-2020. 

 

Joonisel 6. on välja toodud Ponsse metsamasinate müüginumbrid. Joonisel 6. puudub info 2019. 

aastal müüdud masinate kohta. Samuti algab andmestik aastast 2013, sest ettevõttel puuduvad 

varasemad andmed. Ettevõtte metsamasinate müük oli kõige tagasihoidlikum 2013. aastal, kui 

müüdi vaid kaks harvesteri ja kolm forvarderit. Järgmiste aastate müük on juba tunduvalt 

edukam. Alates aastast 2014 on müüdud iga aasta vähemalt 10 harvesteri ja 5 forvarderit. 2016 

ja 2018. aastal müüdi ühepalju metsamasinaid, mõlemal aastal müüdi harvestere ja forvardereid 

kokku 21 tükki. Harvesteride müük oli kõige parem 2016. aastal, kui müüdi 14 masinat. 
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Forvarderite parimad müüginumbrid olid aastatel 2015 ja 2018, kui mõlemal aastal müüdi 8 

forvarderit. 

 

 

 

Joonis 6. Baltic Agro Machinery AS müüdud uute Ponsse metsamasinate turg aastatel 2013-

2018; 2020. 

 

3.2 Edasimüüjate müügiandmete võrdlus 
 

Peatükis on  John Deere'i, Metsise, Ponsse, Sampo Rosenlewi, Malwa, Usewoodi edasimüüjate 

andmed. Kasutatud on ettevõtete forvarderite, harvesteride ja kombi-masinate müüginumbrite 

andmeid. Ettevõtetelt saadud andmed eksporditi Excelisse ning töödeldi vastavalt vajadusele. 

Joonisel 7. on nähtav väljaveotraktorite osakaal aastatel 2011 – 2020. Joonis 7. põhjal on valitud 

perioodi jooksul kõige rohkem väljaveotraktoreid müünud Intrac Eesti AS. Ettevõte suutis müüa 

kokku 85 traktorit, hõivates sellega 42% kogu väljaveotraktorite mahust. Vaid ühe traktori 

vähem ehk 84 traktorit müüs Metsis OÜ. Kolmanda positsiooni hõivas Baltic Agro Machinery 

AS, müües 23 masinat, mille osakaal on 11%. TS-Hydraylic OÜ müüs 9 Sampo Rosenlewi 
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väljaveotraktorit. Timberbalt OÜ müüs vaid ühe Malwa forvarderi. Usewood Eesti OÜ müüs 

2011-2020. aastal Eestis kaks väljaveotraktorit. 

 

 

Joonis 7. Väljaveotraktorite osakaal aastatel 2011-2020. 
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Joonisel 8. on John Deere'i, Ponsse, Sampo Rosenlewi, Malwa ja Usewoodi harvesteride 

müüginumbrid Eestis. Joonisel puuduvad Metsis OÜ Metsise langetustraktorite andmed, sest 

neid ehitatakse aastas vaid mõni ja vahepeal mitte ühtegi [54]. Taaskord on esikohal Intrac 

Eesti AS oma John Deere kaubamärgiga. John Deere'i harvestere müüdi 69 tükki, mis on pool 

joonisel kujutatud teiste ettevõtete masinatest. Teisel kohal on Ponsse masinad, mida müüdi 36 

tükki ja mille osakaal on koguarvust 26%. TS-Hydraulic müüs 22 uut Sampo Rosenlew 

langetustraktorit. Timberbalt OÜ müüs 7 Malwa harvesteri, mis moodustab 5% koguarvust. 

Väiketehnika tootja Usewood Eesti OÜ müüs neli Usewoodi langetustraktorit. 

 

 

Joonis 8. Langetustraktorite osakaal aastatel 2011-2020. 
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Joonisel 9. on kokku liidetud ettevõtete väljaveotraktorite, langetustraktorite ja kombi-masinate 

koguarv aastatel 2011-2020. Kõikide masinate koguarvus domineerib John Deere. John Deere'i  

masinaid müüdi kokku 154. See tähendab, et John Deere masinate osakaal on 44%. Metsis OÜ 

Metsis kaubamärgi uusi masinaid müüdi 2011-2020. aastal kokku 84, hõivates sellega 24% 

kogu osakaalust. Kolmandal kohal on Baltic Agro Machinery AS esindatav Ponsse, mida müüdi 

kokku 59 tükki ja mis moodustab 17% kõikidest masinatest. Sampo Rosenlew masinaid müüdi 

31 tükki, mis on 9% kõikidest masinatest. Vähem müüdi Malwa ja Usewood masinaid, esimest 

müüdi 11 ja viimast 9 tükki. 

 

 

Joonis 9. Kokkuveotraktorite, langetustraktorite ja kombi-masinate osakaal aastatel 2011-

2020. 
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3.3 Müügiandmete analüüsi tulemus ja arutelu 
 

Joonistelt selgus, et kõige rohkem müüs igas kategoorias metsamasinaid John Deere'i esindav 

Intrac Eesti AS. Intrac müüs kasutatud masinaid kokku 176 tükki, mida on rohkem kui nad 

müüsid uusi masinaid sellel ajavahemikul. Kasutatud masinatest müüs Intrac 61 masinat 

eksporti. John Deere'i uusi masinaid müüdi 154 tükki, mida on peaaegu poole rohkem kui teisele 

kohale jääval Metsis OÜl, kes müüs 84 uut Metsise metsamasinat. Forvarderite klassis on teisel 

kohal Metsis OÜ. Nii forvarderite kui ka langetustraktorite müüginumbrite järjestuses jääb 

kolmandale kohale Ponsse, neljandale Sampo Rosenlew ja viiendaks suurimaks müüjaks 

Malwa. Malwale järgneb igas valdkonnas väga väikese osakaaluga Usewood. 
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4. 4-, 6- JA 8-RATTALISTE METSAMASINATE SUUNDUMUS 
 

4.1 Forvarderite analüüs 
 

Joonisel 11. on 8-rattaliste forvarderite erinevad mudelid ning nende müüginumbrid. Kokku 

müüdi 164 8-rattalist forvarderit aastatel 2011-2020. Kõige enam müüdi 8-rattaliste forvarderite 

hulgas Metsis 608F mudelit, mida müüdi 45 tükki. Metsise mudeleid müüdi kokku 84 tükki. 

John Deere 1510E/G mudelit müüdi 28 tükki. John Deere mudeleid müüdi kokku 69 tükki. 

Kõige vähem müüdi John Deere 1210E ja Usewood Log Master mudeleid.  

 

 

Joonis 10. 8 – rattaliste forvarderite müüginumbrid aastatel 2011-2020. 
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Joonisel 12. on kujutatud eraldi kuue- ja kaheksarattaliste forvarderite mudelite arv ja osakaal. 

Selgelt saab välja lugeda, et peaaegu kõik forvarderite mudelid on kaheksarattalised. Vaid üks 

kaheteistkümnest forvarderi mudelist on kuuerattaline. 92% mudelitest moodustavad 

kaheksarattalised forvarderid ja ülejäänud 8% üks kuuerattaline mudel. 

 

 

Joonis 11. Kuue- ja kaheksarattaliste forvarderite erinevate müüdud mudelite koguarv 2011-

2020.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 ratast; 11
mudelit; 92%

6 ratast; 1 mudel; 
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4.2 Harvesteride analüüs 
 

Tabelis 1. on välja toodud harvesteride müüginumbrid mudeli ja rataste arvu järgi. Tabel 1. 

valimist jäeti välja John Deere 1070E/G, 1170E/G, 1270E/G mudelid, kuna neid mudeleid 

müüakse 6-, või 8-rattaga ja ei ole eraldi teada rataste arvu järgi müüginumbreid. Nende 

mudelite andmed on tabelis 2. Enim oli nelja rattaga mudeleid. Kõige rohkem müüdi ka nelja 

rattaga harvestere, mida oli kokku 31 tükki. Kõige vähem müüdi 8-rattalisi harvestere, vaid neli 

tükki. Lisaks võib välja lugeda, et mida suurem on rataste arv, seda vähem mudelit müüdi. 

  

Tabel 1. 4-, 6- ja 8-rattalised harvesterid 

Harvesterid Rataste 

arv 

Harvesteride müük 

2011-2021 

John Deere 770D 4 9 

Sampo Rosenlew HR46 4 6 

Sampo Rosenlew HR46x 4wd 4 11 

Sampo Rosenlew SR1046 pro  4 5 

Malwa 560.3H 6 7 

Sampo Rosenlew HR46x 6wd 6 1 

Usewood Forest Master Turbo 8 4 
 

Kokku 43 
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Tabelis 2. on nende  harvesteride mudelite müüginumbrid, millel on rataste arv valitav. John 

Deere 1270E/G oli kõige populaarsem 6 või 8 rattaga harvester, mida müüdi 31 tükki. John 

Deere 1170E/G müüdi 23 tükki ja John Deere 1070E/G mudelit vaid üks masin vähem ehk 22 

tükki. Kokku müüdi 76 John Deere harvesteri, millel on võimalik valida rataste arvu. 

Eelistatakse rohkemate rataste arvuga John Deere harvestere. 

 

Tabel 2. John Deere harvesterid, mille saab osta 4 või 6 rattaga ning 6 või 8 rattaga 

Harvesterid Rataste 

arv 

Harvesteride müük 

2011-2021 

John Deere 

1070E/G 

4 või 6 22 

John Deere 

1170E/G 

6 või 8 23 

John Deere 

1270E/G 

6 või 8 31 

 
Kokku 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva töö eesmärgiks oli tutvustada  Eestis tegutsevaid forvarderite ja harvesteride 

edasimüüjaid  ja uurida nende metsamasinate turuandmeid ja muutusi. 

Uurimuses analüüsiti forvarderite ja harvesteride müüginumbreid. Ettevõtete müüginumbrite 

analüüsis tuli välja, et kõige rohkem müüs 2011-2020. aastal harvestere ja forvardereid kokku 

Intrac Eesti AS. Seda nii uute metsamasinate kui ka kasutatud masinate kategoorias. Uusi 

forvardereid müüs kõige enam Metsis OÜ ja harvestere Intrac Eesti AS. Eraldi analüüsiti 4-, 6- 

ja 8-rattaliste forvarderite, harvesteride müügitrende. Uuringust selgus veel, et enim müüakse 

kaheksarattalisi forvardereid. Harvesteride analüüsis saadi teada, et suurem harvesteride 

mudelivalik on nelja rattaga harvesteride seas. Harvesteride hulgas müüdi kõige enam selliseid 

mudeleid, millel saab rataste arvu valida.  Ühtlasi võib järeldada, et erinevate ettevõtete 

müüginumbreid on keeruline koos võrrelda, sest mõnelt ettevõtetelt saadud andmed pole 

piisavalt täiuslikud või täiesti samaväärsed. 
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Lisa 1. Kokkuveotraktorite mudelite müüginumbrid aastatel 2011-2020 
 

Langetus-

traktorid 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Metsis  208F 
 

2 1 1 1 1 1 1 1 
 

Metsis 408F 4 3 5 2 1 
 

1 
   

Metsis 608F 
 

4 5 3 5 9 5 7 6 1 

Metsis 808F 
      

2 4 5 3 

John Deere 

810E 

1 3 4 2 1 4 2 1 
  

John Deere 

1010E/G 

     
3 2 

  
2 

John Deere 

1110E/G 

1 2 2 3 
  

3 3 
 

1 

John Deere 

1210E 

1 
         

John Deere 

1510E/G 

1 1 4 1 2 3 4 1 8 3 

Sampo 

Rosenlew 

FR28 

      
2 3 4 

 

Malwa 

560.3F 

        
1 
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Lisa 2. Langetustraktorite mudelite müüginumbrid aastatel 2011-2020 
 

Harvesterid 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

John Deere 

770D 

9 
         

John Deere 

1070E/G 

2 3 2 1 3 4 1 2 3 1 

John Deere 

1170E/G 

3 1 4 1 1 1 4 4 4 
 

John Deere 

1270E/G 

5 1 1 4 5 3 3 1 7 1 

Malwa 

560.3H 

       
1 2 4 

Sampo 

Rosenlew 

SR1046 pro  

4 1 
        

Sampo 

Rosenlew 

HR46 

  
2 3 1 

     

Sampo 

Rosenlew 

HR46x 4WD 

     
2 1 3 3 2 

Sampo 

Rosenlew 

HR46x 6WD 

        1  
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Lisa 3. 6- ja 8-rattaliste kokkuveotraktorite mudelite müüginumbrid 

aastatel 2011-2020 
 

8-rattaga Tk 6-rattaga Tk 

John Deere 810E 18 Malwa 560.3F 1 

John Deere 1010E/G 7   

John Deere 1110E/G 15   

John Deere 1210E 1   

John Deere 1510E/G 28   

Usewood Log Master 2   

Metsis  208F 9   

Metsis 408F 16   

Metsis 608F 45   

Metsis 808F 14   

Sampo Rosenlew FR28 9   

Kokku 164 Kokku 1 
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Lisa 4. Loetelu ettevõtetest, kelle poole andmete saamiseks pöörduti 
 

Intervjuu 

liik 

 

Osaleja 

 

Kestus 

 

Kuupäev 

 

Sisu 

 

 

Telefonikõne 

 

Intrac Eesti AS 

metsamasinate 

müügijuht 

 

 

40 min 

 

10.02.2021; 

05.03.2021; 

12.05.2021 

 

 

Küsimuste esitamine 

ja saadud andmetele 

lisaselgituste 

küsimine 

 

Telefonikõne 

Autra OÜ 

metsatraktorite 

müügijuht 

 

8 min 

 

29.04.2021 

 

Küsimuste esitamine 

 

Telefonikõne 

 

Metsis OÜ müügijuht 

 

2 min 

 

26.04.2021 

 

Küsimuste esitamine 

 

Telefonikõne 

TS-Hydraulic OÜ 

omanik ja tegevjuht 

 

5 min 

 

29.04.2021 

 

Küsimuste esitamine 

 

Telefonikõne 

Timberbalt OÜ 

müügijuht 

 

5 min 

 

26.04.2021 

 

Küsimuste esitamine 

 

Telefonikõne 

 

Country OÜ juhataja 

 

10 min 

 

29.04.2021 

 

Küsimuste esitamine 

 

Telefonikõne 

MFO OÜ metsatehnika 

müügijuht 

 

2 min 

 

29.04.2021 

 

Küsimuste esitamine 

 

Telefonikõne 

Agrosilva AS müügijuht  

3 min 

 

26.04.2021 

 

Küsimuste esitamine 

 

 

E-post 

Baltic Agro Machinery 

AS metsamasinate 

müügijuht 

 

– 

 

 

05.05.2021 

 

Küsimuste esitamine 

 

E-post 

Usewood Eesti OÜ 

juhatuse liige 

 

– 

 

29.04.2021 

 

Küsimuste esitamine 

 



53 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks (avaldamise tähtajatu piirang) ning juhendaja(te) 

kinnitus töö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

Mina, Kert Ude, 

sünniaeg 04.02.1997,  

1) annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda koostatud lõputöö 

„Metsamasinate edasimüüjad Eestis ja nende turg“, mille juhendaja on Vahur Kurvits, 

salvestamiseks säilitamise eesmärgil, sh digitaalarhiivis DSpace säilitamise eesmärgil kuni 

autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2) olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3) kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

Lõputöö autor    ______________________________ 

                                                       (allkiri) 

Tartu, ___________________ 

                    (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta.  

 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

 

 _______________________________________ _____________________  

   (juhendaja nimi ja allkiri)                                                     (kuupäev)  


