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Ettevõtlusest teaduseni

• 2010. aastal esimene ettevõtluskogemus

• 2011. aastal kõrghariduse omandamise algus

• 2013. aastal esimene teadustöö kogemus
• Liivakivi paljandite mõõdistamine

• 2015. aastal esimese ettevõtte loomine
• Sigaretipaberitest saunakeristeni

• Katarrist Kanadani

• 2018. aastal praktikandikoht Milrem Robotics

• 2019. aastal magistrikraadi omandamine

• 2020. aastal doktorantuuri algus

• 2020. aastal rahastus rakendusuuringu läbiviimiseks
• Kogumaht 3,3 MEUR



Robotic Forester – Esimene skaleeritav
metsauuenduse süsteem



Robotic Forester – Kontseptsioon 
metsauuenduse automatiseerimiseks

Robotic Foresteri kontseptsiooni eesmärk on 
automatiseerida viis esimest aastat metsa 
uuendusest: 

1. Pinnase ettevalmistamine 
(mineraliseerimine)

2. Metsataimede istutamine

3. Kultuurihooldus

See lahendab metsanduses olulisi probleeme: 

1. Vähendab sõltuvust lihttööjõust

2. RMK näitel vähendab tootmiskulusid 
vähemalt 16%

3. Vähendab ökoloogilist jalajälge



Peamised teaduslikud väljakutsed

Suurim teaduslik väljakutse on autonoomiavõimekuse 
arendamine off-road tingimustes: 

1. Takistuste vältimine ja ületamine (kännud, 
kraavid, pehme pinnas, oksavallid)

2. Pidevalt muutuv keskkond

3. Interneti leviala piirangud

4. Lokalisatsiooni täpsus

Nende ülesannete lahendamiseks oleme teinud ja teeme 
koostööd erinevate teadusasutustega (Tallinn University of 
Technology, University of Tartu, Estonian University of Life 
Sciences)

Rakendusuuring Nutikas Metsarobot, mis toetab 
teadusmahukat ning kõrge ekspordipotentsiaaliga arendust, 
mille peamine eesmärk on: Juhtimisautonoomia 
suurendamine metsauuendamise operatsioonidel





Teadusmahuka arenduse mõju 

1. Efektiivsuse kasv

1. Mehhaniseeritud istutamine tagab kõrgema 
kvaliteedi

2. Tööjõudlus töötaja kohta suureneb

3. Uued võimalused tööde planeerimiseks ning 
kasvava metsa hindamiseks

4. Optimaalsemad masinad

2. Keskkonna mõju

1. Mehitamata masinad on kergemad

2. Väiksem kütusekulu

3. Taastuvenergia valmidus

4. Tööriist atmosfäärist süsiniku kogumiseks

3. Majanduslik mõju

1. Kõrge ekspordipotentsiaal

2. Kõrgema lisandväärtusega töökohad

3. Lahendab sektori tööjõuprobleemi

4. Kõrgema majandusliku ja rekreatiivse väärtusega 
metsad



Kokkuvõte

Tehnoloogiate areng avab ühiskonnale uusi uksi: 

1. Optimaalsemad tööriistad

2. Uued tooted ja teenused

3. Jätkusuutlikumad operatsioonid

4. Ohutumad töötingimused

5. Uued kõrgema lisandväärtusega töökohad

Tehnoloogia areng aitab tõsta ühiskonna üldist heaolu, kui see on suunatud globaalsete 
probleemide lahendamisele. Näiteks ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisele.



Thank you!
Aitäh!

Priit Vellak


