


Oilseeds kaubamärgi alla koondub  kaheksa täielikult eestimaisel kapitalil põhinevat 
ettevõtet – AS Oilseeds Trade, OÜ Jatiina, Oilseeds Agro OÜ, Oilseeds Agro Vigala, 
Savikoti Agro, Agraar Invest OÜ, UAB Oilseeds Trade ja SIA Oilseeds Trade. Tänu 
sõsarfirmade ühistegevusest tekkivale sünergiale suudetakse pakkuda pea kõiki 
põllumehele vajalikke teenuseid ja tooteid:

• väetiste, taimekaitsevahendite ja muude põllumajandustarvikute müük;
• teravilja ja rapsi vahendus balti riikides;
• traktorite, mullaharimisriistade ja heinatehnika müük;
• varuosad ja hooldus;
• tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride kasvatus;
• sorteerimis-, kuivatus-, puhtimis- ja pakendusteenuste osutamine;
• transport, komplekteerimine ja ladustamine;
• põllumajandusteenused ja nõustamine.

Oilseeds grupi missioon on aidata põllumeestel saavutada kasumlikum tootmine 
tagades talle kindla seljataguse.



www.oilseeds.ee

Hea koostööpartner,

Aastal 2005, olles saanud koondamisteate rapsi ümbertöötlemisega tegelevalt 

riigifirmalt, kes reorganiseerimise käigus oma Tallinna kontori sulges, otsustasime 

alustada oma äriga ja nii sündiski AS Oilseeds Trade. Tänaseks on algselt nelja 

töötajaga kohalikust väikeettevõttest kasvanud välja laiahaardeline rahvusvaheline 

müügistruktuur ja ettevõtte töötajate arv enam kui kümnekordistunud.

Tuule saime tõeliselt tiibadesse uue kokkuostupoliitika juurutamisega. Kui enne oli 

kokkuostufirmadel  Eestis kombeks maksta põllumehele vilja eest 30-60 päeva jooksul, 

siis meie seadsime tähtajaks 5 päeva ning võitsime sellega põllumeeste poolehoiu. 

Andmevahetust ostja ja müüja vahel kiirendas veelgi spetsiaalselt meie jaoks 5 aastat 

tagasi juurutatud internetipõhine ostuprogramm, mille abil kantakse ladudesse jõudnud 

kaup praktiliselt reaalajas süsteemi sisse. Kohe tehakse ka kvaliteedianalüüs, misjärel võib 

müüja saata arve ja vili vastavalt vajadusele jääda hoiule lattu või liikuda edasi laevadele.

Meie lähiaastate plaanid näevad ette nii turuosa suurendamist koduturul kui ka 

mahtude kasvatamist Baltimaades. Aastal 2010 laienesime Lätti ja Leetu ning nüüd on 

meie eesmärgiks leida uusi kliente ka mujal Euroopas. Hiljuti Oilseedsile omistatud vilja 

kvaliteedisertifikaat Good Trading Practice avas meile Inglismaa turu ning võimaldab 

leida uusi kliente ka teistes Lääne-Euroopa maades.

Oleme panustanud Eesti regionaalarengusse, investeerides viimaste aastate jooksul kahte 

suurde viljakuivatisse ning -hoidlasse Pärnumaal üle miljoni euro. Käesoleval, Oilseeds 

juubeliaastal, valmib Tartumaal meie uus suur põllumajandustehnika müügikeskus.

Kümne aastaga oleme tõusnud juhtivaks teravilja ja rapsi edasimüüjaks ning viiendiku 

turuosaga on Oilseeds üks kolmest suurimast ettevõttest sel alal Eestis. Oleme 

saavutanud ridamisi silmapaistvaid tulemusi Viljelusvõistlusel ja Oilseeds Trade on 

korduvalt nimetatud kõige konkurentsivõimelisemaks ettevõtteks Eestis. Ilma Teieta, 

head koostööpartnerid, poleks see olnud võimalik. Aitäh usalduse eest!

Kõigi Oilseeds grupi töötajate nimel,

Veikko Vahar ja Meelis Fink



AS Oilseeds Trade põhitegevuseks on teravilja ja rapsiseemnete kaubandus 
ning põllumajandustarvikute müük Balti riikides. Alates 2006. aastast 
krediteerib ettevõte vilja ja rapsi kasvatustegevust, pakkudes põllumeestele 
külviseemneid, väetist ja muid tarvikuid saagi müügikohustuse tagatisel. Lisaks 
vahendatakse Eesti põllumeestele huvipakkuvat infot Oilseeds iga-aastastel 
seminaridel ja korraldatakse lõõgastusüritusi ning väljasõite.

OÜ Jatiina on tunnustatud Saksa põllumajandustehnika tootjate Deutz-Fahr, 
Amazone ja Krone ainuesindaja Eestis. Lisaks põlluharimismasinatele pakub 
firma oma klientidele ka vajalikke tarvikuid, varuosasid, õlisid ning müügijärgset 
konsultatsiooni ja hooldusteenust.
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Oilseeds Agro OÜ tegeleb vilja ja rapsi kasvatamisega Eesti erinevates 
regioonides. Haritavat põllumaad on hetkel kokku ligi 2000 ha. Ettevõttel on 
enamusosalus firmades Oilseeds Agro Vigala ja Savikoti Agro.

Agraar Invest OÜ opereerib Oilseeds grupi omandusse kuuluvate Vahenurme 
ait-kuivati ja Sauga elevaatori tööd. Sauga elevaatoris saab hoiustada kuni 10 
tuhat tonni vilja. Vahenurme kuivati tootlikkus paranes renoveerimise käigus 
seitse korda ja nüüd saab seal ööpäevas töödelda kuni 600 tonni toorainet. 
2014. a koristusperioodil käideldi kompleksides kokku ligi 23 000 tonni saaki.



2005
- AS Oilseeds Trade asutamine

2006 
- Soetatakse Vahenurme teravilja laokompleks Halinga vallas Pärnumaal

2008
-	 Krone	ja	Amazone	põlluseadmete	Eesti	esindaja	OÜ	Jatiina	hakkab	tegutsema	

Oilseeds kaubamärgi all 
-	 Oilseeds	Trade	nimetatakse	kõige	konkurentsivõimelisemaks	ettevõtteks	Eesti	

põllumajanduse ja metsanduse sektoris



2010 
-	 Oilseeds	avab	oma	esindused	Lätis	ja	Leedus
-	 Oilseeds	Trade	pälvib	3.	koha	Eesti	Kaubandus-	ja	Tööstuskoja	ning	EAS	poolt	

korraldatavas konkurentsivõime edetabelis

2011
- Oilseeds omandab 1972. aastal ehitatud viljahoidla Saugal Kilksamaa külas 

Pärnumaal
-	 OÜ	Jatiina	saab	Deutz-Fahr	traktorite	ainuesindajaks	Eestis
-	 Oilseeds	gruppi	kuuluv	Savikoti	Agro	saavutab	Viljelusvõistlusel	ülekaaluka	võidu	

rukki kasvatamises saagikus ja tulukus
-	 Oilseeds	Trade	pälvib	Eesti	kõige	konkurentsivõimelisema	hulgikaubandusettevõtte	tiitli
-	 Oilseeds	grupp	võtab	kasutusele	uue	korporatiivse	tunnusgraafika

2012
- Avatakse täielikult renoveeritud Sauga elevaator
- Oilseeds gruppi kuuluv Vigala Agro saab Viljelusvõistlusel rukki kategoorias 

kolmanda koha 

2013
-	 Oilseeds	Trade	saab	sertifikaadi	GTP	(Good	Trading	Practice)
- Vahenurmes võetakse kasutusele pidevatoimeline automaatkontrolliga 

kuivatussüsteem
-	 Oilseeds	Agro	tegevjuht	Urmas	Nurmsalu	on	konkursi	Eesti	Aasta	Põllumees	nominent
-	 Jatiina	poolt	müüdavale	traktorile	Deutz-Fahr	7250	TTV	Agrotron	omistatakse	
mainekad	tiitlid	„Tractor	of	the	Year“,	„Golden	Tractor	for	the	Design“	ja	„Good	
Design	Award“

-	 Oilseeds	Trade	nimetatakse	taas	kõige	konkurentsivõimelisemaks	ettevõtteks	Eesti	
põllumajanduse ja metsanduse sektoris

2014
-	 Oilseeds	Trade	pälvib	Euroopa	Äriauhindade	konkursil	(EBA)	National	Champion	

publikupreemia
-	 Savikoti	Agro	saavutab	Viljelusvõistlusel	rukki	kategoorias	taas	võidu

2015
-	 Valmib	Oilseeds	Jatiina	uus	esindushoone	Tartumaal,	Ülenurmes
- Oilseeds grupil täitub 10. tegutsemisaasta
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Oilseeds on 100% Eesti kapitalil põhinev põllumajanduse teenindamisega seotud 
ettevõtete kontsern, mille areng on alates 2007. aastast läinud meeletul kiirusel. 
Näiteks vilja ja rapsi müük tonnides on viiekordistunud, kasvades 20 tuhandelt tonnilt  
pea 100 tuhande tonnini, ettevõtte käive on ületanud 40 miljoni euro piiri ja töötajate 
arv läheneb 60-le.
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Tõnis Põldmaa 
Amazone ja Krone müügispetsialist  
(Jõgeva	ja	Viljandimaa,	 
Lääne-	ja	Ida-Virumaa)
52	46	233,	tonis.poldmaa@jatiina.ee

Marko Kukk 
Amazone ja Krone müügispetsialist  
(Tartu-,	Põlva-	Valga-	ja	Võrumaa)
52	27	096,	marko@jatiina.ee

Einar Mikson 
Deutz-Fahr tootegrupi juht  
(Tartu-,	Põlva-,	Valga-	ja	Võrumaa)
514	2334,	einar@jatiina.ee

Tõnu Veiram
Traktorite müügispetsialist  
(Jõgeva-,	Järva-,	Tartu-,	 
Lääne-	ja	Ida-Virumaa)
53	338	847,	tonu@jatiina.ee

Urmo Orav
Traktorite müügispetsialist  
(Lääne-Eesti,	saared,	 
Pärnu-	ja	Viljandimaa)
58	866	014,	urmo@jatiina.ee

Hardi Pikkmets 
Amazone ja Krone müügispetsialist  
(Lääne-Eesti,	Pärnumaa	ja	saared)
56	625	293,	hardi.pikkmets@jatiina.ee

Imre Joa 
Amazone ja Krone müügispetsialist  
(Harju-,	Rapla-	ja	Järvamaa)
56	684	640,	imre.joa@jatiina.ee
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Meelis Fink
Müügijumal 
508	8657,	meelis.fink@oilseeds.ee

Tiina Jams
Pärnu-, Viljandi-,  
Valga- ja	Järvamaa
51	964	964,	tiina.jams@oilseeds.ee

Roman Šarin
Tartu-, Valga-, Põlva- ja Võrumaa
507 9225, roman.sarin@oilseeds.ee

Olev Sõro
Jõgeva-,	Järva-,	Tartu-,	 
Lääne- ja Ida-Virumaa
56 155 606, olev.soro@oilseeds.ee

Sulev Jams
Harju-,	Rapla-,	Järva-,	Viljandi-,	 
Pärnu-, Läänemaa ja saared
53 028 020, sulev.jams@oilseeds.ee 

Ivar Niinemäe
Harju-,	Rapla-,	Pärnu-,	 
Läänemaa ja saared
53 332 536, ivar.niinemae@oilseeds.ee



AS Oilseeds Trade 
Reg	nr	11141531

KMKR	nr	EE100970441	
Humala 2, 10617 Tallinn

Tel	(+372)	657	7850
Faks	(+372)	657	7851	
oilseeds@oilseeds.ee

www.oilseeds.ee  
 OilseedsTrade

OÜ Jatiina
Reg	nr	11247028
KMKR	nr	EE101141017
Kauba tee 10, Tõrvandi, 61715 Tartu maakond
Tel	(+372)	733	0556
Faks	(+372)	733	0559
jatiina@jatiina.ee
www.jatiina.ee
	Jatiina


