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saateks

Kirjutan selle raamatu eessõna 2017. aasta veebruari-
kuus. Ajal, mil maailmas räägitakse, et palju asju tuleb 
teisiti teha. Suured rahvad on teinud otsuseid, et nüüd 
muudame kõike – valime täiesti teised juhid ja võtame 
uued suunad. Mõistetav ka. Kriitikameel on üks inimese 
enimarenenud meeli. Ja halb on ikka siin ja praegu ning 
kusagil teises kohas … on ju palju parem.

Ka Eesti metsandust tabas suurtest muutustest rääki-
mine 2016. aasta ehk selle kogumiku viimast ajaperioodi 
katva aasta lõpus. Ühiskond reageeris teravalt metsasea-
duse muutmise mõtetele. Retoorika mõne sätte teiseks 
tegemise plaani vastu paisus palju suuremaks kui oleks 
selle sätte enda võimalik mõju. Hakati nõudma senise 
metsapoliitika ümbervaatamist – raiume liiga palju lage-
daks, ei jäta loodusele kohta omapäi metsaarengut suu-
nata. Taheti, et metsaasju hakkaksime hoopis teistmoodi 
ajama. 

Ei ole siin praegu sobiv koht ühe või teise poole seisu-
kohtade üle arutleda, küll aga saab tõdeda, et vaadates 
viimaste aastate arengut erametsades on mõni asi juba 
üsna teistmoodi võrreldes aastatetagusega. Ma ei peagi 
siin niivõrd oluliseks näiteks metsaühistute pidevat tu-
gevnemist, vaid pigem seda, mis metsas teisiti on. 

Ka sellest aastaraamatust leiame probleeminoodi, et 
Eestis ei jätku metsataimi. Kindlasti mure, aga ütleksin, et 
hea mure. Taimenappus näitab, et on soov taimi kasuta-
da. Metsauuendamine, mis kunagi tundus tülikas kõrval-
tegevus või suisa veidrike metsahullude kiiks, on muutu-
mas ka erametsade majandamise pärisosaks. Metsaistu-
tamine on popp, nagu üks kogenud metsamees tõdes. 
Naaber ju tegi, ei saa kehvem olla. Metsakauged inime-
sed ei pruugi seda muutust märgata, kuna raiutud puude 
asemele pandud taimed pole ju kohe kaheksakümneaas-
tased palgipuud. Aga küll nad sinnani sirguvad! Algus on 
tehtud.

Muutus metsauuendamisel on olemas ja see muutus 
on toimunud, ilma et metsapoliitikas oleks midagi hoopis 
teistmoodi tegema hakatud. Lihtsalt erametsaomanikul 
on lastud kasvada. Natuke seda kasvu küll toetuste, nõu-
annete ja soovitustega suunates, kuid mitte kehtestades 
uusi nõudeid ja regulatsioone. 

Loomulikult on erametsades veel palju teha. Uuendada 
veelgi rohkem raielanke, aidata valgustusraietega metsa 
kasvule kaasa või korrastada vanu metsakraave. Senise 
arengu jätkumisel jõuame kõigi metsakasvatustöödega 
sinnamaani, kus erametsade majandamise üle igati uh-
kust tunda võime. Ja jõuame sinna, ilma et peaks midagi 
senisest kardinaalselt teisiti tegema – Brexiti või Trumpi 
valima või metsapoliitika alustalad läbi raiuma. Teeme 
igapäevast tööd edasi. Metsatööd eriti. Nii saamegi pa-
remad metsad. Jõudu tööle!

Jaanus Aun,

SA Erametsakeskuse juhatuse liige

Brexiti ja Trumpi aeg



3

I. AASTAÜLEVAATED

ILM
• Lumi kestis kaua, kadus alles aprilli lõpuks, 17.–18. mail 
jõudis kätte lausa südasuvine soojus, tuli äikest ja vih-
ma ja 30kraadist palavust. Suvi oli tavapärasest veidi 
soojem ja kuivem, sügis tõi rekordi – esimene lumi juba 
25. septembril. Esimene tõsisem torm oktoobri lõpus, 
november erakordselt soe.
• Aasta alguses lund jätkus ja jaanuaris oli külma, mis 
metsatöödele võinuks hoogu anda, aga masinameestel 
oli elu keeruline, sest pinnas lume all jäi pehmeks.

ÜLDIST
• Märtsis hakkas kehtima EL puidumäärus, mis mõeldud 
puidu ebaseadusliku ülestöötamise vastu võitlemiseks. 
Määrus tõi puidu ja puittoodete turule toojatele ja seal 
nendega kauplejatele kaasa paberimajandust ehk ko-
hustuse puidu ja puittoodete päritolu tõendada.
• 1. maist jõustusid looduskaitseseaduse muudatused: 
ettevalmistustööde tähtajad kaitseala loomisel, ligipääs 
kallasradadele, ulukite lisasöötmine kaitsealadel keelatud.

• 1. juunist jõustus uus paljuvaieldud jahiseadus.
• Keskkonnaminister algatas Nabala kaitseala moodus-
tamise.
• Euroopa Komisjon võttis vastu teatise EL uuest met-
sastrateegiast, mida siitpeale Brüsselis eri institutsiooni-
des arutama hakati.
• Novembris võttis riigikogu vastu metsaseaduse muuda-
tused, mis jõustusid uuest aastast ja osaliselt juulis: kuni 
5 ha metsamaa puhul pole enam inventeerimisandmete 
olemasolu kohustust, uuendusraie muutub eraldisepõ-
hiseks, metsa uuendamisel ja valgustusraie kohta ei pea 
enam esitama metsateatist. Uuendusraie tegijad peavad 
metsas raiet alustades vastavad sildid üles panema. 
• Keskkonnainspektsioon hoidis teravdatud tähelepanu 
all lõhutud metsateede kordategemise kohustuse täit-
mist ja kontrollis metsa uuendamist. Reide lankidele teh-
ti koos maksu- ja tolliameti töötajatega, kes kontrollisid 
seal töötavate inimeste pabereid.
• Keskkonnainspektsioon märkis oma aastaraamatus, 
et ebaseaduslikud raied, mis olid aastaid tagasi väga 

2013
aasta puu – lodjapuu

aasta lind – nurmkana ehk põldpüü

aasta loom – hunt

aasta orhidee – kõdu-koralljuur

Jahiseadus, jahindusnõukogud, metsaseaduse muudatused

Lodjapuu
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suur probleem kogu riigis, on jäänud möödanikku: „Eba-
seaduslike raiete arvu ja keskkonnakahju vähenemine 
viitavad pigem metsa ülestöötamisel tehtud üksikutele 
eksimustele, mitte sihilikele ja omakasupüüdlikele tegu-
dele. See tähendab, et suhetes metsaga on toimunud 

positiivsed muudatused – metsa osatakse väärtustada.” 
Metsaõigusnormide rikkumised olid 2000. aastate al-
gusega võrreldes vähenenud rohkem kui kümme korda. 
Veel 2004. aastal registreeriti üle Eesti 1570 metsandus-
likku õigusrikkumist, 2013. aastal 96.

Okaspuupalkide hinnatase oli terve aasta aeglases, 
kuid pidevas hinnatõusus. Üheks taustal olevaks põh-
juseks ka ehitusturgude elavnemine Aasia ja Amee-
rika suunal, kohapeal konkurents palgiturul. Palk oli 
Eesti metsamajanduse n-ö vee peal hoidja.

Paberipuit näitas kasvu puidusorditi, aga see oli nii 
väike, et ei andnud lootust hinnatõusu järjekindla-
maks jätkumiseks. Küttepuit jäi hinna mõttes taseme-
le, kust enam madalamale kukkuda ei saanud.

Aasta vältel tuli järjest teateid plaanidest viia väi-
kekatlamaju puiduhakkele üle. Paide Pogi katlamaja 
juurde ehitatud koostootmisjaam 2013 veel elektrit 
ei tootnud, kuid käis seadistamine, et 2014 tootmist 
alustada.

Nõudlus puidugraanulite järele oli tõusmas terves 
maailmas. Graanulihinnad tegid rekordeid, kuid met-
sas see puiduhindades ei kajastunud. Võrumaa met-
saomanikud lootsid uue graanulitehase peale, mille 
valmimist oodati 2014 kevadeks. Saarlaste lootus oli 
hakkpuidu eksportija, kes oma tegevust oli saarele 
laiendanud.

Paljuräägitud biodiislitehas, mille soomlased pidid 
Kemisse ehitama ja mille toormeks oleks harvendus-
raietel saadav puit, sattus taas küsimärgi alla, kuna 
EL toetuse saamise võimalused olid liiga segased. 

Oktoobri lõpus ja detsembri alguses möllanud tor-
mid tegid kahju Rootsi metsades, kuid Eesti metsad 
jäid enamvähem puutumata.

• 21. märtsil tähistati ÜRO Peaassamblee algatusel rah-
vusvahelist metsapäeva (International Day of Forests), 
et rõhutada kõigi metsade ja metsatüüpide tähtsust 
maailma ökoloogilise tasakaalu säilimisel. 
• Eesti metsanduse visioonikonverents 19. aprillil oli 
pühendatud metsade majandamise headele tavadele ja 
kaitstavate metsade majandamisele. Eesti Metsaseltsi 
eestvõtmisel sõnastati „Metsa majandamise hea tava 
raamdokument”, millele kogu metsandussektori esin-
dajad visioonikonverentsil alla kirjutasid. Allkirja andsid 
RMK, metsa- ja puidutööstusliidu, erametsaliidu, maaüli-
kooli, Luua metsanduskooli ja Pärnumaa kutseharidus-
keskuse esindajad.

Metsaseltsi president Hardi Tullus võttis konverentsil 
sõna ja selgitas, et metsa majandamise hea tava tekst 
ei kujuta endast mingit detailset dokumenti või juhist, 
kuidas metsas täpselt toimetada, vaid on pigem dekla-
ratsioon, mida iga allkirjastaja saab läbi mõelda ja edasi 
arendada. Deklaratiivset heade tavade kinnitamist vajab 
pigem ühiskond. Metsas tegutsejate head tavad on nen-
de endi sees – neid ei saagi detailselt ette kirjutada.
• Aprillikuisel Tartu maamessil oli metsapoolel üks rõhu-
tus bioenergia – tutvuda sai näiteks võsapallitajatega, 
Soomest tulnud ettevõte esitles siitkandi turu jaoks 
täiesti uut, USA päritoluga kaubamärki Bandit. Eesti 
omanikega ja kohapeal masinatööstust arendav Lemate 
tutvustas meie oma halumasinat ja väiketraktori multi-
funktsionaalset käru, millest võib kasu saada eelkõige 

metsaomanik, kes tahab metsas kohapeal näiteks kütte-
puid teha.
• Metsapealinn Elva kutsus arutlema linnametsade üle.
• Erametsakeskus korraldas aprilli lõpust mai lõpuni kam-
paania, millega kutsus Eesti erametsaomanikke üles oma 
metsade heale käekäigule mõtlema ja neid hooldama. 
Üleskutse juurde käis soovitus, et tehtaks koostööd lähi-
ma metsaühistuga. Sest ühistust saab nõu, mida metsas 
ette võtta, ja saab ka abi metsatööde korraldamiseks.

KONVERENTSID, TÄHTPÄEVAD, KAMPAANIAD

eesti Metsaseltsi president Hardi tullus (vasakul) ja erametsa-
keskuse hinnainfo koostaja, metsaomanik Heiki Hepner

PUIDUTURG
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•Hea käbiaasta. Hea käbiaasta võimaldas neid kogudes 
ja Eesti metsaseemnehoidjale RMK-le müües piirkonniti 
tulu teenida. Kokkuostuhind oli nii hea, et isegi kesk-
konnainspektsioon pidi sekkuma – tavaliselt kogutakse 
käbisid uuendusraie langil langetatud kuuskedelt (enne 
räägitakse asi metsaomanikuga läbi ja olemas peab 
olema keskkonnaametist saadud õiend puistu kvaliteedi 
kohta), aga mõned käbikogujad langetasid puid seal, kus 
seda poleks tohtinud.

Nii head kuusekäbiaastat polnud Eestis kaua olnud, 
RMK-l olid seemnevarud otsas ja seetõttu oodatigi ka 
teisi käbikogujaid appi. 2012. aastal maksis käbide liiter 
35 senti, aga nüüd liiter kuusekäbisid 70 senti ja män-
nikäbide kilo üks euro. Käbide kokkuost algab tavaliselt 
novembris pärast esimest külma ja kestab märtsi lõpuni, 
kui käbi hakkab lahti lööma. 
•Haruldane metsakahjustus Saaremaal. Saaremaal 
laienes suures ulatuses okkalainelase kahjustustuste ala, 
mis avastati seal 2012. aastal. Tegu on liblikaga, kes me 
metsades elab ja oma elutegevusega tavaolukorras puid 
ei kahjusta, kuid teatud tingimuste kokkulangemisel 
võib seda teha suures ulatuses.

Liblika järglased toituvad puudel ja võivad massilise pal-
junemise korral kuused okastest lagedaks süüa. Erakord-
seks teeb Saaremaa juhtumi see, et viimati nähti nii suure 
ulatusega kahjustust Eestis 150 aastat tagasi. Kihelkonna 
vallas haaras kahjustus (90% kuused raagus) 2012. aastal 
ligi kaudu 9 ha ja nüüd oli see laienenud 22 hektarile.
•Omanikul tasub kava tellida. Metsaseaduse üks muu-
datus, mis hakkas kehtima 2014. aastast, vabastas kuni 5 
hektari metsamaa omanikud kohustusest lasta oma mets 
inventeerida (seni kehtis see kuni 2 ha metsa omanikele). 
Inventeeri misega kaasneb metsamajandamiskava koos-
tamine.

Kogenumad metsaomanikud soovitasid omavahel 
väikemetsade omanikel seadusega antavast vabastu-
sest hoolimata ikkagi inventeeri mist tellida, kuna see on 
omanikule kasulik. Üks asi, et kava järgi saab metsaoma-
nik oma metsast täpsema ülevaate, mille põhjal otsus-
tusi teha. Teine asi, et metsakorraldaja arutab enne kava 

valmimist metsaomanikuga metsaasjad läbi.
•Keskühistu Eramets korraldas taimede ühishanget. 
Kevadeks oli turul Eesti metsataime kasvatajatelt 24,5 
miljonit metsataime (osa eksporditi, istutati 22,3 miljonit), 
aga sellest kõigile ei jätkunud. Esimest kevadet korraldas 
metsaühistute taimede ühishanget Keskühistu Eramets, 
kes võttis selle üle Sakala metsaühistu juhilt Olavi Udamilt. 
Ülevõtt toimus sellepärast, et ühistute huvi ühiselt taimi 
hankida paisus nii suureks, et ühel inimesel kõike korralda-
da ei olnud enam võimalik.

Kodumaise taimenappuse tõttu tõi Keskühistu Era-
mets Leedust juurde paljasjuurseid kuusetaimi, mille 
suhtes oli metsaomanike nõudlus kõige suurem.

Metsaomanike suur istutamishuvi peegeldus ka Era-
metsakeskuses, kuhu oli 1. juulini võimalik esitada taotlusi 
metsauuendustoetust saada. Taotluste hulk oli rekordi-
line, taotluste kogusumma 849 000 eurot. Pool sellest 
summast küsiti istutusmaterjali soetamise kulude hüvita-
miseks. Üle 350 000 euro eest oli tehtud maapinna ette-
valmistus- ja istutustöid. 5% ulatuses kogusummast küsiti 
toetust metsakultuuri hooldamistööde kulude katteks.

Võrdluseks: 2012. aastal istutati Eesti metsadesse kok-
ku (riigimets kaasa arvatud) 21,5 miljonit metsataime.

  Kuuse käbiaastad

Kuuse käbikandvust mõjutavad kuuse õitsemi-
se intensiivsus ja ilmastik õitsemise aastal ning 
eelneval aastal, kui õiepungad moodustuvad. 

Saagikust võivad kahjustada kevadised hiliskülmad, 
tolmlemist takistada õitsemisaegsed vihmasajud, seen- 
ja putukkahjurid jms. 

Suurepärane käbiaasta oli 2001, 2013. aasta sarnanes 
2007. aastaga.

Kuuse head seemneaastad on iga 4–6 aasta, männil 
iga 3–4 aasta ja arukasel iga 1–2 aasta tagant.

Ühe kilo kuuseseemne saamiseks kulub 110–150 liitrit 
käbisid, ühe kilo männiseemne saamiseks 150–180 liitrit 
käbisid. 

METSAS

TOETUSTEST
•Oli EL seitseaastaku viimane aasta, mis tähendas ka seda, et kohe oli lõppemas maaelu arengukava 2007–
2013 periood. Käisid arutamised järgmise perioodi rahajaotuse üle. Põllumajandusministeeriumis valmis rahas-
tamiskava, mille esialgsest variandist oli täielikult välja jäetud Natura 2000 toetused. Metsade majandusliku ja 
ökoloogilise väärtuse parandamise meetme raha oli plaanis 30% vähem kui seni. Sellest tuli suuri vaidlusi.

Erametsaliit vaidles põllumajandusministeeriumiga, muu hulgas rõhutades, et nüüd, kui metsaomanikel on 
järjest suurem huvi oma metsi hooldada, ei tohi toetuste järsu kärpimisega sellele tagasilööki tekitada. Natura 
erametsamaa toetuse asjus läksid vaidlema ka keskkonnaminister ja põllumajandusminister.



aastaülevaade 2013

6

Ulukite söötmisplats erametsas

Uus jahiseadus aitas mõtestada 
omaniku tunnet
Kui Eesti esimese jahinduse arengukava koostamise aeg 
juurde arvata, tehti 2013. aastal jõustunud jahiseadust 
seitse aastat. Selle aja vältel peeti pikki ja kirglikke vaid-
lusi, mis kohati kujunesid leppimatuteks vastasseisu-
deks. Kui seaduse eelnõu 2013. aasta alguses valitsusse 
jõudis, polnud sellega täielikult rahul ei jahimeeste ega 
metsaomanike pool ning vaidlemised ja püüd seaduse-
tegijaid mõjutada kandus üle riigikokku ja selle keskkon-
nakaitsekomisjoni.

Sisuliselt polnud vaidluste peaküsimuseks mitte 
niivõrd jaht või jahipidamine, vaid hoopis maa ehk 
eraomandi kasutamine. Selline dialoog mõjutas ühiskon-
da ka laiemalt.

Seadus võeti vastu ja muu hulgas tuli nüüd asjaosalis-
tel oma aruteluoskusi hakata rakendama jahindusnõu-
kogudes, mis seaduse kohaselt loodi igasse maakonda. 
Nõukogud moodustati põhimõttel, et esindatud oleks 
nii jahimehed, maaomanikud kui ka riik.

Ajaloo jaoks siinkohal mõned nüansid ja rõhutused, 
mis pärit 2013. aasta aegadest enne ja pärast jahiseadu-
se vastuvõttu.

Organiseeruda on tähtis
Erametsaliidu pikaaegne tegevjuht, 2013. aastal Eesti 
Metsaseltsi juures ametis olnud Ants Varblane arutles 
ajalehes seoses jahindus nõukogude moodustamisega, 
et nüüd jälle näitab elu ise, kui tähtis oleks maaomanikel 
rohkem koonduda oma organisatsioonidesse. Jahime-
hed on organiseerunud, seltsidesse koondunud ja nende 
huvide esindajaid on maakondlikesse jahindusnõukogu-
desse kerge leida. Maaomanikel pole sellist organiseeri-
tust vastu panna ja mõnes maakonnas on lausa raske 
sobilikku esindajat leida. 

Organisatsioonide tähtsust ja koostöövõimet näitas 
jahiseaduse ettevalmistamine alalõpmata. Eesti tasandil 
on õnneks ka maaomanike poolel esindajad olemas. 
Näiteks kerkis enne seaduse vastuvõttu üles teema, mis 
vastandas suur- ja väikemaaomanikke. Jahimehed pol-
nud rahul seadusetekstis kirjeldatud võimalusega jahi-
maa kasutaja välja vahetada – saab, kui 2/3 maa omani-
kest seda soovib. Rahulolematust põhjendati sellega, et 
kui suurmaaomanikud on hulgas, võib kõik kulgeda  
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nende huvide kohaselt ja väike maaomanike arvamust ei 
pea isegi üldse küsima.

Seepeale tegid erametsaliidu, talupidajate keskliidu, 
omanike keskliidu ja põllumeeste keskliidu esindajad 
ühispöördumise, kus asusid niisuguse vastandamise 
vastu. Samuti viidati, et tegelikult on organisatsioonid 
kogu seaduseelnõu arutamise aja seisnud väikeomanike 
eest ja ei saa väita, nagu oleks nende huvid kaitseta 
jäänud.

Erametsaliit rõhutas ülesastumist kommenteerides, 
et olenemata valduste suurusest on kõige tähtsam, et 
maaomaniku ja jahipiirkonna kasutaja vahel sõlmitaks 
konkreetne kirjalik leping. Nii oleks iga üksiku maa-
omaniku spetsiifilised huvid kaitstud. Sellist üleüldist 
kohustuslikku lepingute sõlmimise nõuet seadusesse 
tegelikult ei jõudnud.

Eesti omanike keskliidu juhatuse liikme Priidu Pärna 
sõnul lähtuti oma esialgsetes ettepanekutes lihtsuse 
printsiibist. „Meil on hästi teada jahi piirkondade suu-
rused ning sellest tulenevalt on 2/3 jahimaa pindala 
omanike kriteeriumi rakendamine lihtne.” Erametsaliidu 
tegevjuht Priit Põllumäe lisas, et läbirääkimistel on orga-
nisatsioonide esindajad korduvalt rõhutanud: sobivama 
kriteeriumi leidumisel ollakse valmis seda toetama.

Eetilisi nüansse
Pika ja põhjaliku arvamusavaldusega tuli ajalehes välja 
Kohila metsaseltsi juht Heiki Hepner, kes muu hulgas 
kasutas oma mõtteid sõnastades fakti, et Eesti jahi-
meeste selts oli 2013. aasta kuulutanud jahikultuuri ja 
eetika aastaks – jahieetika ühe osana käsitletakse suh-
teid üldsusega. Uue jahiseaduse menetlus oli Hepneri 
arvates näide, et sellega asjad korras ei ole, pigem koh-
tab vaidlustes demagoogiat ja loosungeid.

Põhiküsimuse ehitas kirjutise autor üles vastandusele: 
maaomanikud soovivad olla oma omandi täieõiguslikud 
peremehed ja otsustada, kes ja millal nende omandil 
relvaga viibib, mistõttu soovivad nendega lepingu sõl-
mimise kohustust; jahimehed soovivad, et 1971. aasta 
ENSV maakoodeksi printsiipidel põhinev vana jahisea-
dus kehtiks veel kaua, sest see annab jahiseltsidele õi-
guse otsustada, aga mitte kohustust vastutada. Selline 
jahikorraldus võimaldab maaomanikest mööda minnes 
näiteks nende maadel võõrustada välisturistegi ja kas-
seerida nendelt selle eest korralikku tasu. 

Ulukikahjustuste küsimus
Kõige leppimatumaks teemaks kujunes ulukikahjustuste 
küsimus. Ühelt poolt oldi nõus, et kahjustusi ei saa jätta 
metsa- või põlluomaniku kaela. Vaidlused käisid selle 
üle, kuidas ja kuivõrd võimalikke kahjustusi kompensee-
rida.

Jahimehed leidsid, et tuleks luua vastav fond, kus 
rahaga peaks osalema ka riik. Maaomanikud jäid le-
pingute sõlmimise juurde – konkreetses lepingus saab 
täpselt kokku leppida, kuidas hüvitamine käib. Kus-
juures hüvitamise all ei mõeldud ainult rahasummasid. 
Paljudes piirkondades juba oli välja kujunenud, et jahi-
mehed viisid maaomanikule näiteks ulukiliha või uluki-
lihasaadusi, mõnel pool käisid jahimehed kevaditi met-
saomanikul metsa istutamas, vähemalt ühes jahiseltsis 
on jahimeeste ja maaomanike vahel kokku lepitud, et 
jahimehed teevad metsas käies ka järelevalvet ja anna-
vad maaomanikele märku, kui midagi kahtlast toimub... 
Mis näitas, et kuigi avalikus ruumis käisid vaidlused, 
kus maaomanikud süüdistasid jahimehi nõukameelses, 
omandit mitte arvestavas suhtumises, ja jahimehed 
maaomanikke mõisate aja tagasitoomise püüdes, olid 
vastastikku teineteise huve arvestavad suhted piirkonni-
ti Eestis välja kujunenud.

RMK erijuhtum
RMK hakkas riigimetsa jahindust ümber korraldama 
enne uue jahiseaduse jõustumist. Kõigepealt loobuti 
nendest jahipiirkondadest, kus eramaade osakaal suur. 
Need üheksa ala andis keskkonnaamet vastavate kon-
kursside järel jahiseltside kasutada. Kuuel riigi jahialal jäi 
RMK kasutus alles, kuid enam ei peetud ise jahti, vaid 
alad renditi oksjonil aastaks välja.

2011. aastast oli RMK sisse seadnud korra, et jahindus-
likust maakasutusest saadavat tulu jagatakse maaoma-
nikega, kelle maad nendesse jahipiirkondadesse jäävad. 

RMK kuue jahipiirkonna pindalast (kokku üle  
155 000 ha) oli 2011. aasta seisuga eramaid 23%. 2013. 
aastal kujunes hektarihind jahipiirkonniti: Anguse 1,13, 
Jäärumetsa 3,59, Kilingi-Nõmme 2,04, Kuressaare 4,99, 
Nõva 1,67 ja Väätsa 4,54 €/ha.

Põdrakahjustus männil
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Veebruaris sõlmisid kokkuleppe taastuvenergia koda ja 
Erametsakeskus. Otsustati alustada koostööd bioener-
gia laialdasema kasutuselevõtu ning Eesti metsaressursi 
efektiivsema ja kestlikuma majandamise nimel.

Leiti, et puiduenergia kasutuselevõtu potentsiaal Eesti 
metsades on palju suurem kui seda parasjagu kasuta-
takse. Kui metsi rohkem hooldataks (hooldusraie, tee- ja 
kraaviservade puhastus jms), saaks energiapuitu met-
sast välja tuua suurtes kogustes rohkem. Erametsakes-
kuse juhatuse liige Jaanus Aun sõnastas sihti nii: „Puitu 
energiaks kasutades saame metsad korda, küttearved 
madalamaks ja nende eest makstav raha jääb kohaliku 
kogukonna kasutusse.”

Koostöökokkuleppe üks osa puudutas seda, et koos 
töötatakse välja teadus- ja arendustegevuse kava, seal-
hulgas rakendusuuringud bioenergia laialdasemaks 
kasutamiseks. Lisaks võeti eesmärk edendada koostööd 
metsaomanike ja metsaühistute ning puidukasutajate 
vahel.

Liiga kõrged ja liiga madalad hinnad
Samal ajal metsas märgiti küttepuidu liiga madalat hin-
da. Nii metsas kui ka hakkurite omanike seas kahetseti 
poliitikute otsuseid, mis lõpetasid 2012. aastal hakkpui-

du kasutamise Eesti Energia Narva Elektrijaamades.
Seda põdes hulk ettevõtjaid, kes olid hakkuri hankinud 

just Narva tellimust silmas pidades. Nüüd tulid pankro-
tid või jäid masinad lihtsalt seisma. Energiapuiduturul 
tekkis suur ülepakkumine, mis viis hinna madalamaks ja 
paljud võsavirnad jäid metsa, kuna neid ei olnud mõtet 
hakkida. Vahetult pärast Narva otsust oli kehvas olukor-
ras ka RMK, kes oli sealsete puidukatelde üks varusta-
jaid. Otsiti, kellele hakkpuidumaterjal müüa.

Elering teatas 2013. aasta esimese poolaasta järel, et 
Eestis toodeti taastuvenergiat teises kvartalis eelmise 
aasta teise kvartaliga võrreldes üle kolmandiku võrra 
vähem. Kõige enam kahanes biomassist toodetud elekt-
rienergia kogus, mis vähenes 59%.

Taastuvenergia moodustas teises kvartalis elektriener-
gia kogutarbimisest 11,8%. Biomassist toodetud elekt-
rienergia toetuste summa langes eelmise aasta sama 
ajaga võrreldes 62%, peamiseks põhjuseks biokütuse 
kasutamise lõpetamine Narva elektrijaamades.

Tasapisi olid väikesed katlamajad asunud katlaid hakk-
puiduküttele üle viima. Väiksemate erakätes olevate 
üksuste üleminek takerdus seadmete ja hakkurite liiga 
kõrge hinna taha. Kui näiteks metsaühistu või küla oleks 
otsustanud osa majapidamistest üle viia hakkpuiduküt-

Kokkulepe energiapuidu laiema 
kasutuselevõtu asjus

Omanikutunne tuli teemana üles veel seoses konk-
reetse juhtumiga Harjumaal, kus tekkis vastuolu RMK 
ja kohaliku turismitalu vahel: RMK tegi riigimetsas la-
geraiet ja turismiettevõtja koos külarahvaga leidis, et 
nii küla lähedal ei oleks seda tohtinud teha, kuna see 
muudab nende elukeskkonda ja peale selle halvene-
vad turismitalu ettevõtlustingimused.

Konflikt jõudis sinnani, et kohalik külaselts tegi kesk-
konnaministeeriumile ettepaneku täiendada metsa-
seadust sättega, mille järgi kehtestataks eluhoonetega 
piirnevatel aladel nn turvatsoon, kus võib lageraiet 
teha vaid hoone omaniku nõusolekul. Kodude ja suvi-
late ümbruses ei tohiks lageraie olla valdav metsama-
jandamise viis.

See ettepanek ärritas metsaomanikke ja -majanda-
jaid – kuidas saab üldse kujutleda, et naaber hakkab 
otsustama, mida omanik oma metsas teha tohib! 
Järvamaa metsakonsulent Ülle Läll selgitas, et niisu-
gune nõue rikuks inimeste põhiõigust oma omandit 

vabalt vallata. Vastavad olukorrad tuleks lahendada 
läbirääkimistel metsa majandaja ja raie vastu seisva 
naabri vahel. Kui tahetakse, et metsaomanik, kes on 
valdavalt oma metsa kasvatamiseks kulutanud aega 
ja raha, raietööst loobub, tuleb talle saamata jääv tulu 
kompenseerida.

Kui keset võõrast metsa on rajatud turismitalu, saaks 
metsa säilitada või oma tahtmist mööda majandada 
kas metsaomanikega vastavaid lepinguid sõlmides või 
ostes need metsaosad ära.

Metsaseaduses on üks punkt, mis külade lähedal 
kasvava metsa asjus võimaldab reegleid kehtestada 
kohalikul omavalitsusel – piirangud lageraieala suuru-
sele ja raievanusele keskkonnaseisundi kaitseks. Seda 
saab teha asula või rajatise kaitseks õhusaaste, müra, 
tugeva tuule või lumetuisu eest, tuleohu vähendami-
seks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks. Kõik 
muud piirangud eeldavad läbirääkimist metsaomani-
kega.

Omanikuõigused ja naabriõigused
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Vaade töötavale hakkurile metsaomanike õppepäeval

tele, oleks leidunud ka toetuseraha. Isegi kui kuludest 
poole oleks katnud toetus, oleks ülejäänud olnud ikka 
liiga suur.

Siiski olid selleks ajaks juba ka mõned väikesed tegijad 
endile hakkureid soetanud. Ettevõtja, kes ostis hakkuri, 
kui valmis hakkas saama esimene hakkpuidul töötav 
koostootmisjaam Eestis (Väo elektrijaam), pidi pettu-
ma, sest ta ei saanud oma äriplaani ellu viia. Väo ümber 
kogunesid suured puiduhakketootjad ja väiksemad ei 
pääsenud ligi.

Veel pole kursis
2013. aastal ei olnud paljud metsaomanikud veel kursis, 
et võsa eest on võimalik raha saada. Seda kasutasid mõ-
ned ärimehed ära, pakkudes, et teevad võsalõikust, mille 
eest omanikule jääb n-ö korras mets. Need, kes ausalt 
ikkagi materjali kinni maksid, maksid metsaomaniku 
vaatekohast võttes liiga vähe.

Pärnumaal rõhutas metsakonsulent Kadri-Aija Viik 

ajalehele võsast rääkides sedagi, et karta, nagu saaks 
energiapuidu kasutuse suurendamise tõttu metsas võsa 
otsa, ei tasu. Igasugune raiumine tekitab teatavasti Eesti 
avalikkuses valulist tagasisidet ja ennetavad selgitused 
on vajalikud.

Võsalõikus

Väljavõtteid puitkütuste uuringust 2013
Uuringu tellija oli Erametsakeskus. Uuring valmis Tallin-
na Tehnikakooli ja Eesti Maaülikooli koostöös.

• Raie tegija on kas metsaomanik, ühistu, teenuse pak-
kuja või siis müüakse mets kasvavana. Pärast energia-
puidu kokkuvedu jäetakse reeglina materjal kuivama, 
pärast seda hakitakse ja veetakse lattu või tarbijale.  

Tarbija maksab energiapuidu eest vastavalt lepingule 
turul väljakujunenud hinda. 

Kuna koostootmisjaamad saavad taastuvenergia tasu, 
on neil võimalik puidu eest maksta tarnijale suuremat 
hinda ja tarnija omakorda saaks suuremat hinda maksta 
metsaomanikule. Tegelik hind tarbija ja hankija vahel 
kujuneb vastavalt turusituatsioonile. 
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Uuringu „Metsaühistute arengu analüüs” tegi Erametsa-
keskuse arendusüksus.

Eesti ligemale 100 000 erametsaomanikust on metsa-
ühistutega ühinenud ca 5200 ehk 5,2% metsaomanike 
üldarvust. Seevastu ühistutesse koondunud metsaomanike 
omandis oleva erametsamaa pindala on ligikaudu 300 000 
ha ehk üle neljandiku erametsamaa kogupindalast.

Erametsakeskuse andmetel oli 2013. aastal aktiivselt 
tegutsevaid metsaühistuid 29. Aktiivseteks loeti met-
saühistu, kes on Erametsakeskusele teada andnud oma 
kontaktandmed, et kajastada neid erametsaportaalis 
www.eramets.ee. Uuringu aluseks olnud küsimustikule 
vastas 19 ühistut.

Metsaühistud kavandavad oma tegevusi suhteliselt 
sarnaselt, kuid pakutavate teenuste mahud ja kvaliteet 
on väga erinevad. Peamised teenused, mida metsaühis-
tud pakuvad, on:
• Nõustamine

•  Toetuste taotlemine
•  Metsa uuendamisega seotud tegevus
•  Koolituste korraldamine
•  74% metsaühistutest korraldab enampakkumisi kas-
vava metsa raieõiguse võõrandamiseks ja 63% pakuvad 
teenusena raieõiguse võõrandamise korraldamist raiest 
saadava materjali mahu alusel. 63% ühistutest korralda-
vad ka ise raiet ja võõrandavad raiel saadud materjali.

Peamiste teenustena, mida metsaühistud võiksid veel 
metsaomanikele pakkuda, mainiti metsakasvatuslike 
tööde tegemist (noore metsa hooldus ja istutamine) ja 
õigusabi osutamist metsateemadel.

Metsaühistud usuvad, et enim liikmeid on nad saanud 
ennekõike tänu metsaühistute pakutavatele teenustele 
ning konsulentidele, kes pakuvad nõustamist. Oluliseks 
kanaliks peeti ka õppepäevi ja Erametsakeskuse korral-
datavaid meediakampaaniaid. Ettepanekutena, kuidas 
liikmete arvu veel tõsta, toodi välja, et metsaühistu liikmel 
võiks olla toetuse taotlemisel eeliseid mitteliikme ees.

Kusmaal on meie metsaühistud 2013?

• Praegu on energiapuidu hind madal ja kuna raha liigub 
tarbijalt metsaomanikuni, siis on metsaomanik see, kes 
kannab kahjumit või saab minimaalselt plussi. Senine si-
tuatsioon on viinud selleni, et lageraielankidelt raiejäät-
mete kogumine ei tasu enam ära. Üheks võimaluseks on 
kasutada energiapuidu varumise toetamist.
• Metsaomanike seisukohalt võiks jagada energiapuidu 
saamise allikad nelja gruppi:
1) trasside (teede ääred, kraavid, sihid jms) hooldami-
ne – trassidel kasvavad puittaimed, mis tuleb teatud aja 
tagant maha võtta. Omanikul on vaja materjal nagunii 
ära koristada ja energiapuiduna müües saab ka töö eest 
tasu. See on töö, mida tehakse olenemata sellest, kas 
saadav tulu katab kõik kulud või mitte;
2) uuendusraietelt saadavad raiejäätmed – raiejäätmete 
kokkuvedu sisaldab kulusid, mis kuluvad kütusele, töö-
vahendite amortisatsioonile, rikutud pinnase taastami-
sele ja tööjõule. Praegu makstakse erametsaomanikele 
oksavirnas oleva energiapuidu eest 3–4 € iga puiste-
kuupmeetri kohta, mis on ilmselgelt vähe;
3) üle 30aastaste metsade harvendusraietelt saadavad 
raiejäätmed või kogupuud – ümar materjali tootmisel 
harvendusraie raiejäätmed on väikeste dimensioonidega 
ja nende kogumine tuleks kõne alla kogupuude kokku-
veo puhul. Hind on praegu 3–4 € puistekuupmeetrilt, mis 
ei motiveeri erametsaomanikke raiejäätmeid koguma;
4) puud alla 30aastaste metsade hooldus- ja valgustus-
raietelt – kõige efektiivsem kogumisviis oleks jalalt lõiga-
tud tervete (okstega) puude kokkuvedu. Kuna puud on 
väikesed, siis kokkukogumine ja vedamine on suhteliselt 

kallis ettevõtmine ning seda Eestis seni eriti rakendatud 
ei ole. Alla 30aastaste metsade hooldusraie eripäraks 
on see, et on võimalik taotleda selleks toetust 160 €/ha, 
kuid see ei kohusta langetatud puude kokkukogumist 
ja energiapuiduks tarvitamist. Praegu makstavad 3–4 € 
puistekuupmeetri eest jääb väheks. Kuna on tegemist 
väikeste puudega, oleks siit materjali kogumise motivee-
rimiseks vaja rohkem toetusi kui uuendusraie puhul.

Praeguste hindade puhul jääb motiveerivast ühiku-
hinnast puudu vähemalt 2 € puiste-m³ eest. Toetada on 
võimalik tarneahela kõiki lülisid, kuid kõige efektiivsema 
tulemuse saaks, kui toetada metsaomanikku.
• Teades kõikide Eesti metsaalade boniteediklasse ja 
kasvukohatüüpe ning neile vastavat puidu produkt-
siooni, arvutati välja kõigi metsade (ei arvestatud loo-
duskaitsepiirangutega metsi) potentsiaalne tootlikkus. 
Üldse kokku oleks võimalik koguda igal aastal 9 844 
000 tm likviidset puitu, millest traditsiooniline küttepuit 
moodustaks 1 318 000 tm (9884 TJ). Raiejäätmeid okste 
ja latvadena oleks sel juhul 1 764 000 tm (11 463 TJ) ning 
kändusid lageraiest 913 000 tm (5938 TJ), millest oma-
korda okaspuukände oleks 568 000 tm (3690 TJ).

Pikaajalise keskmisena on reaalse energia puiduna või-
malik arvestada 963 000 tm küttepuidu, 1 504 000 tm 
raidmete, 778 000 tm kändude ja 2 891 000 tm puidu-
tööstuse kõrvaltoodanguga. 

Kokku on energiapuidu pikaajaline keskmine aastane 
toodetav kogus seega 6 136 000 tm.

Arvestades 2012. puitkütuste tarbimist – 4 497 000 tm 
– on olemas üsna arvestatav potentsiaal 1 639 000 tm.
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Hea koostöö erinevate metsanduslike organisatsioo-
nidega on tihti kinni isikute omavahelistes suhetes või 
tuleb sellest, et teiste organisatsioonide tegemistest ei 
teata midagi.

Ühistegevus on veel algusjärgus, kuid jõudsalt are-
nemas. Ühistute toetamine peaks jätkuma, kuid mitte 
lähtuma ainult liikmete arvu suurusest, vaid ka paku-
tavatest teenustest ja kvaliteedist. See on vajalik, et ka 
uued metsaühistud saaksid oma tegevust alustada ja 
pakkuda olemasolevatele edasiviivat konkurentsi.

erametsategelasi (vasakult): sven köster Läänemaalt ja Olavi 
Udam Viljadimaalt

elmut köösel, parim metsamajandaja 2013. Metsamajandajate 
traditsioonilist iga-aastast konkurssi korraldab erametsaliit

Toetused nii metsaomanikule kui ka ühistutele on 
praegu tähtsad ja nende maksmist tuleb jätkata.

VEEL MÕNED AASTA MÄRGID
• Neli metsaühistut (Ühinenud Metsaomanikud MTÜ, 
Sakala Metsaühistu, Erametsaühing Eesti metsaomani-
kud ja MTÜ Saarde Erametsaühing) asutasid 4. veebrua-
ril puidumüügiorganisatsiooni Eesti Puidumüügikeskus. 
Samal aastal sai Puidumüügikeskus PEFC tarneahela 
sertifikaadi.
• Keskühistu Eramets sai FSC tarneahela sertifikaadi.
• Riigikogu muutis riigivaraseadust, lõpetades sellega 
maa-ameti maaoksjonitel looduskaitse maadega ta-
saarveldamise. Neid maid saab sellest alates riigile vaid 
müüa.
• Erametsaliit avas oma eraldi kodulehekülje, seni kasu-
tati Erametsakeskusega ühist kodulehte.
• Avalikkuse ette jõudis Rail Balticu teema. Korraldati 
esimene avalike arutelude ring piir kondades, kuhu jäid 
raudteetrassi asukoha kaardile joonistatud variandid. 

Avalikustamine tõi kaasa maaomanike valulise reakt-
siooni.
• Eestis asutati esimene eraalgatuslik ühismets. Eesti 
Ühismetsa liikmed saavad tulu ühisest metsaomandist ja 
selle majandamisest. Liikme tulu sõltub metsakapitalile 
tehtud sissemaksest ja metsakapital on ka see, mille abil 
ühismetsaomandit suurendatakse. (Septembriks 2014 oli 
tulundus ühistul 20 liiget ja metsamaad 14,3 ha, pind kas-
vab vastavalt investorite arvule. Aastaseks tootluseks on 
planeeritud minimaalselt 4%.)
• Keskkonnaministri määrusega suurendati vääriselupai-
kade kaitsmise eest metsaomanikule makstavat hüvitist. 
Summa suurenes 21%. Sellega klaariti 2010. aasta alguse 
muudatust – maksu- ja tolliamet hakkas vääriselupaiga 
kaitse hüvitist käsitlema tuluna, mida tuleb tulumaksuga 
maksustada. Metsaomanikud, kellel olid lepingud sõlmi-
tud, hakkasid tookord n-ö päevapealt riigiga kokkulepi-
tud summast 21% vähem hüvitist saama.
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ILM
• Üks viimase poole sajandi soojemaid ja kuivemaid 
aastaid. 
• 2013/2014 talv algas kogu Eestis ligi poolteist kuud 
pikaajalisest keskmisest hiljem (11. jaanuaril), veebruaris 
oli ülekaalus aastate keskmisest tunduvalt soojem talvi-
ne ilm. Kõige kuivem oli aprill, kõige sajusemaks kujunes 
mai.
• Suvi oli tavapärasest veidi soojem, kuid samas ka niis-
kem, ent juuni oli jahedam ja 17. juunil sadas mitmel pool 
lund. Sügis oli kõige kuivem alates 1961. aastast. Lumi 
tuli 21. novembril.

ÜLDIST
• Seoses sooja talvega hakkas maanteeamet raskevedu-
dele maanteelõikusid sulgema juba veebruaris.
• Majandusministri määrusega muudeti talvist raskete 
veoste erilubade väljaandmise süsteemi leebemaks: 
eriloa veoki täismassiks kuni 52 tonni sai odavamalt ja 
mitte kaheks nädalaks, vaid terveks talveks. 
• Euroopa Komisjon esitles Brüsselis ELi energia- ja klii-
maraamistikku, mille siht on 2030. aastaks suurendada 
taastuvenergia osakaalu 27 protsendini.
• 1. juulist said metsaomanikud võimaluse registreerida 
harvendus- või uuendusraieks metsateatist lihtsustatud 
korras e-metsateatise veebiteenuse kaudu, eelduseks 

E-metsateatis, looduskaitse, puidu ühismüük

2014
aasta puu – türnpuu ja paakspuu

aasta lind – jäälind

aasta loom – viiger

aasta orhidee – hall käpp

aasta muld* – leostunud muld

                      *valiti esimest aastat

Paakspuu
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see, et ka metsa inventeerimisandmed on sealsamas 
avalikustatud. 
• Metsaregistri avalikku veebirakendust (register.met-
sad.ee) täiendati uuendusraiete teemakaardiga, kus kõik 
raieküpsed majandatavad metsad märgitud punase too-
niga. See ei näita raieplaane, vaid alasid, kus tõenäoliselt 
võib lähiaastatel raiumiseks minna.
• Seoses looduses liikuja põhiliste õiguste ja kohustuste 
koondamisega eri seadustest keskkonnaseadustiku üld-

osa seadusesse täpsustati igaüheõiguse reegleid. Kui 
omanik on näiteks oma maatüki piiranud või tähistanud, 
tohib sel maal viibida vaid maaomaniku loal. Tähistus 
„Eramaa” viitab vajadusele luba küsida.
• 13. novembril kiitis valitsus heaks Nabala-Tuhala loo-
duskaitseala loomise eelnõu. Sündis kaitseala, mis loodi 
kohaliku kogukonna soovil, kuid kaitse-eeskirjaga, mille-
ga paljud maaomanikud enam rahul ei olnud.

• Maaülikooli jaanuarikuu traditsioonilisel kolmapäeva-
õhtul räägiti metsade invasiivsetest haigustest. Viimasel 
aastakümnel on Balti- ja Põhjamaadesse jõudnud ligi 
tosin uut invasiivset okas- ja lehtpuude metsahaiguse 
tekitajat, sealhulgas ka mitu eriti ohtlikku liiki. Invasiiv-
seid tulnukliike tuntakse kui ühtesid suurimaid maailma 
loodusliku mitmekesisuse kahjustajaid – näiteks saare-
surm terves Euroopas, kaasa arvatud Eestis. 
• 25. aprillil oli maaülikoolis seminar „Kliima muutused ja 
nende mõju metsakasvatusele”, kus tutvustati ka Järv-
seljal tehtud omalaadseid katseid, millega puud viidi n-ö 
soojenenud kliima tingimustesse ja jälgiti nende kasvu. 
Globaalse ilmasoojenemise mõjul võib keskmise õhu-
temperatuuri tõus ilmneda juba sajandi keskel. Talved 
muutuvad soojemaks, lõuna poolt saabuvad uued liigid. 
Puude kasv võib hoogustuda. Kõige problemaatilisem 
on kuuse tulevik, sest kuusele ei sobi ilmastiku järsud 
muutused (põuad, sagedasemad tormid jms), mis kliima 
soojenemisega võivad kaasneda. 
• 17. septembril oli erametsanduse aastaseminar „Puit 
energiaks 2014“, kus tutvustati 2013 valmis saanud puit-

kütuste uuringut ja arutleti tuleviku võimaluste üle. 
• Erametsakeskus korraldas aktiivsematele metsaoma-
nikele, konsulentidele ja metsaühistute juhtidele puidu-
energeetika põhjaliku koolituse.
• Erametsaliit koos Eesti Puidumüügikeskusega korral-
das piirkonniti seminare „Metsaomaniku tulu suurenda-
mine läbi ühise puidumüügi”. Oma kogemusi kirjeldasid 
ka metsaühistute inimesed. 

KONVERENTSID, TÄHTPÄEVAD, KAMPAANIAD

Võsategu Muhu saarel, kus kohalik katlamaja kasutab ainult 
oma saare kütust

aastaüLeVaaDe 2014

PUIDUTURG
Okaspuupalkide hind kasvas järjekindlalt, kuid pea-
tus aasta keskel, ei teinud enam tavapärast tõusu ka 
sügisel, aasta lõpuks hoopis langes. Võrreldes 2013. 
aastaga jäid okaspuupalkide hinnad siiski plussi.

Paberipuiduturu suhteliselt korralik nõudlus hakkas 
aasta keskel samuti muutuma, kõige nähtavamalt 
odavnes okaspuupuit. Küttepuidu hind püsis jätku-
valt madalal, pakkumine ületas nõudlust. Küttepuidu-

turu lootusi hoidsid aasta vältel ülal järjest avatavad 
puiduküttele ümber ehitatud katlamajad. Lõuna-Ees-
tis olid need lootused seotud aasta lõpus tööd alus-
tanud Osula puidugraanulitehasega. See viis Eesti 
omanikele kuuluva Graanul Investi maailma suuruselt 
kolmandaks graanulitootjaks. Piirkonna metsa üles-
töötajaile tähendas tehase avamine suuremat nõud-
lust ja transpordikulude vähenemist.
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•Uut moodi võsalõikus. Järjest tuttavamaks olid Eestis 
saamas võsagiljotiinid, mis Põhjamaades kasutusel juba 
päris pikka aega, kuid meile tulnud alles viimase paa-
ri-kolme aasta jooksul. Masin on hea eelkõige energia-
puidu ülestöötamiseks – saab lõigata peenemat puitu. 
Võsagiljotiine on mitut sorti, Eestis kasutatavad on ena-
masti Soome päritolu.
•Sooja talve metsatööd. Erakordselt soe talv pani met-
saühistute asjatundjaid metsaomanikele tarkust jagama, 
kuidas pehme pinnasega metsas käituda. Tuntuim võte 
on tekitada kokkuveo masinate sõidurajale oksavaal. Kui 
kuidagigi pole võimalik külma ära oodata ja töid edasi 
lükata, tuleb hinnata pinnase pehme osa sügavust. Kui 
kõva, kandev osa jääb kuni 20 cm, on masinatega liiku-
mine veel võimalik. Rööbaste vältimiseks tuleb kasutada 
raiejäätmeid, eelkõige kuuseoksi ja -latvasid. Kindlasti 
tuleb pehmel pinnasel töötades arvestada täiendava 
kuluga, et hiljem jäljed kopp-ekskavaatoriga siluda. Har-
vendusraietest tuleks pehme pinnase korral hoiduda.
•Eriti varajane metsaistutus. Suhteliselt kuiv kevad 
sundis metsaistutusega alustama kaks nädalat enne 
tavapärast aega. Alustuseks peab valima hetke, kui 
maapind on sulanud ja veidi ka tahenenud. Tegutseda 
tuleb kiiresti, et maapinna niiskust ära kasutada. Taimed 
peavad jõudma juurduda, enne kui esimesed põuad 
peale tulevad.
•Ulukikahjustuste ennetamise teatis. Esimest keva-
det said metsaomanikud, kellel polnud jahimeestega 
sõlmitud maa jahindusliku kasuta mise lepingut, esitada 
1. maiks oma piirkonna jahiühendusele ulukikahjustus-
te ennetuse teatisi, kus kirjas metsa okaspuupuistute 
kahjustusaltid alad (metsakultuur, noorendik jms). Uue 
jahi seaduse järgi oli see tingimuseks, mis võimaldas le-
pinguta metsaomanikel seaduse alusel ulukikahjustuste 
hüvitist välja nõuda. Seaduses on kirjas hüvitise arves-
tamise alused, hüvitamisele kuuluvad vaid okaspuudele 
tekitatud kahjud.

Maaomanikud, kes sõlmivad jahimeestega kirjalikud 
lepingud, lepivad tavaliselt kahjustuste hüvitamise viisi 
kokku lepingus.
•Puiduvirna mõõtmise nutirakendus. Laineid lõi 
telesaate Ajujaht võitja, metsamaterjali mõõtmise 
nutirakendus Timber Diameter, mis jõudis turule mai-
kuus. Rakendus võimaldab mõõta puiduvirna kiiresti ja 
täpselt: nutiseade suunatakse virna suunas, rakenduse 
abil mõõdab see virna küljepindala ära ja mõne kiire 
nupuvajutusega on virna maht teada. Juba sai raken-
dust kasutada, ent samal ajal tegeles Timber Diameteri 
meeskond selle arendamisega edasi, et lisada eriti suur-
te virnade panoraammõõtmine ja diameetrituvastus 

palkide ükshaaval mõõtmiseks.
Piirkonniti tutvusid metsaomanikud uue lahendusega 

õppepäevadel, kus igaüks sai uut mõõtmisviisi proovida.
•Tähtis metsamaaparandus. Soe talv pani järjest roh-
kem tegelema metsamaaparandusega, et kraavid liig-
vett paremini ära juhiks ja metsale paremini ligi pääseks. 
Suur osa metsades olevatest kraavidest on kaevatud 
ammu, kuid need on jäänud hooletusse. Normaalne 
oleks, kui süsteeme hooldataks iga 10–15 aasta järel. 

Erametsakeskuse tellimusel valminud uuring, kus 
kolme valla põhjal hinnati erametsade infrastruktuuri 
seisundit ja mõju metsade majandamisele, selgitas, et 
teede seisukord on parem kui kraavide seis. Näiteks 
maaparandussüsteemide registris olevatest kraavidest 
(umbes pool erametsades olevatest kraavidest) on ena-
mus amortiseerunud ja vanemad kui 30 aastat. Kuna 
kraavid kulgevad läbi erinevate metsaomanike kinnistu-
te, on nende taastamine ja hooldamine keeruline, ühis-
tegevuseta sageli võimatu.

• Keskmiselt jõuab üks inimene istutada 
päevaga 400 paljasjuurset kuuseistikut, 
maakirvega 600–800. On inimesi, kes istu-
tavad labidaga 800, kuid seda mitte kahek-
sa tunniga. 

• Istutustoruga jõuab üks inimene potitaimi istutada 
päevas 1000–1200 (kaske vähem).
• Männiseemikuid kiiluga istutades on ühe inimese 
päevajõudlus 800 seemikut.
• Kui metsaomanik korraldab istutamistalgud, ei tasu 
toodud arvudega arvestada, sest need kehtivad puh-
kudel, kui istutamine on tööks. Talgutel istutatakse 
alati vähem. Kui hästi laias laastus ütelda, on umbes 
nii: kui tuleb üle 30 inimese ja tööd tehakse kolm 
tundi, võiks arvestada 2000 taimega. Kui tööaega on 
kaks tundi, siis vast 1000 taime.

METSAS

Võsalõikus giljotiiniga

Metsaistutuse jõudlus



15

aastaüLeVaaDe 2014

TOETUSTEST

Nabala kaitseala loomine Harjumaale tekitas pingeid 
ning koondas tähelepanu looduskaitse ja maaomanike 
suhetele. Et samal ajal käis samalaadne kaitseala uute 
piirangutingimuste arutelu Lõuna-Eestis Haanjamaal ja 
Ida-Eestis teravdus just maaomanike huvidest lähtuvalt 
lendoravate kaitse teema, kujunes Nabala piirkonna 
maaomanike võitlus oma õiguste eest üldistuseks, kus 
sõnastati üsna põhjalikult ära, mida maaomanikud ikka-
gi looduskaitse puhul tahavad.

Asjaga tegeles aktiivselt erametsaliit ja kõige ära-
sõnastamise vajadus oli seotud ka erametsaliidu väga 
põhjaliku pöördumisega õiguskantsleri poole.

Riik ei pea sõna
Nabalas läksid vastuolud eriti teravaks mitte niivõrd 
sellepärast, et keskkonnaministeeriumil oli plaan sinna 
uus kaitseala luua, vaid sellepärast, et plaanitava kait-
se tingimused muutusid. Esialgu olid maaomanikud 
hoopis kaitseala poolt, kuna selle loomise üks ajend oli 
välistada võimalus sel häirimistundlikul karstialal lubja-
kivikaevandusi rajada. Esialgu oli jutuks, et asutatakse 
kaitseala, kus piiranguvööndi režiim ehk et inimeste 
tavategevus küll piiratakse kindlate reeglitega, kuid see 
saab tavalisel viisil jätkuda. Siis selgus aga, et piirangud 
tulevad hoopis rangemad ja lisandub ka sihtkaitsevöön-
dite režiim. Sellest tundsid end vägagi puudutatuna just 

Kõige parem looduse kaitsja on maaomanik

Väike-konnakotkas erametsas

• Kõik metsaomanikud ei kasuta Eestis metsas toime-
tamiseks oma riigi või EL metsatoetusi, kuid toetuste 
kasutamine on omamoodi indikaatoriks, mis metsa-
omanike aktiivsust näitab. 2014. aasta näitas, et era-
metsade hooldamine järjest paranes. Näiteks metsade 
uuendamise toetust küsiti esimesel poolaastal pool-
teist korda rohkem kui 2013. aasta samal ajal.
• Mahtude suurenemine tõi ühtlasi kaasa, et kõigile 
toetuse soovijaile raha täies mahus ei jätkunud. Era-
metsakeskus kasutas siseriikliku toetuse puhul jaga-

missüsteemi, mille järgi väikemetsaomanikud saavad 
oma toetusosa kätte täies mahus ja suuremaid toeta-
takse vähem.

Näide: metsauuendamise toetuste eelarve oli 2014. 
aasta esimeseks pooleks 0,6 mln eurot, taotlusi laekus 
ligi 1,3 mln euro ulatuses, sellest füüsilistelt isikutelt 
600 000 euro ja juriidilistelt isikutelt 670 000 euro 
ulatuses. Ligi pool toetuste mahust oli taotletud met-
saühistute kaudu.
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erametsategelane toomas Lemming Järvamaalt. 
Pildil koos vana vaigutusmänniga

metsaomanikud, kuna nähti, et kaitsealal enam metsa 
normaalselt majandada ei saa. „Miks arvatakse, et seni 
looduse suhtes mõistlikult käitunud ja elurikkuse loo-
misele kaasa aidanud maaomanikud muutuvad üleöö 
keskkonnavaenulikeks elementideks, kes tuleb kõrvalda-
da?” kujunes sagedaseks küsimuseks, mida keskkonna-
ametnikelt küsiti.

Teine tahk, mis esile kerkis, oli seotud hüvitistega. Ka 
piiranguvööndites seisid ees inimtegevuse kitsendused, 
aga arutlusel olnud plaanide järgi polnud kavas neid hü-
vitada. Kuna kaitseala piiranguvööndid ei jäänud Natura 
aladele, ei laienenud nendele maadele Natura hüvitise 
saamise võimalus. Siit pinnalt arenes hüvitiste küsimus 
üldiseks, kuna täpselt sama probleem oli mujalgi – väl-
jaspool Natura 2000 alasid maaomanikud tegevuse 
kitsenduse korral hüvitist ei saanud. Maaomanikel oli 
seaduse järgi küll võimalus oma looduskaitsepiirangu-
tega maa riigile müüa, aga samas ei olnud riigil nii palju 
raha, et kõiki neid maid kohe välja osta ja müüa tahtjate 
avaldustest oli kujunenud pikk järjekord.

Põhiseadus ütleb, et kui maaomandi kasutamist on 
avalikes huvides oluliselt piiratud, tuleb omanikule see 
õiglaselt ja kohe hüvitada.

Erametsaliidus teemaga tegelemist juhtinud Heiki 
Hepner sõnastas: „Süsteem peaks olema selline, et enne 
kaitseala rajada ei saa, kui maaomanikele tekkivate kah-
jude hüvitamiseks on olemas ka raha. Ja kui raha hetkel 
pole, peab kaitseala rajamine lihtsalt ootama.”

Erametsaliidu üldkoosolek tegi keskkonnaministeeriu-
mile ettepaneku vaadata „kaitsealade loomise põhimõt-
ted üle ja hinnata kriitiliselt kaitsmise tõhusust võrreldu-
na mõjuga kohalikule elule”.

Üldsus ja ökoteenused
Kõigis neis arutamistes ja vaidlustes hakkas korduma 
väljend „ökoteenused”, siin tähenduses, et inimene teeb 
(või jätab tegemata) midagi selle heaks, et ökoloogili-
sed hüved säiliks. Inimtegevuse piirangute hüvitamine 
polnud tegelikult ju ka keskkonnaministeeriumile võõras 
teema. Näiteks oli looduskaitse arengukavas aastani 

2020 kirjas, et 2014. aastaks töötatakse välja ja rakenda-
takse ka väljaspool Natura 2000 alasid metsapiirangute 
kompensatsiooni meetmed. 

„Siiani seda tehtud ei ole, kuid sellest hoolimata jätkab 
riik uute kaitsealade loomist ja erametsades piirangute 
kehtestamist. Sellega paneb riik praegu paljudele oma-
nikele kohustuse osutada oma maadel ökosüsteemseid 
teenuseid tasuta, unustades, et omanik peab oma met-
sa loodusväärtuste hoidmiseks tegema suuri kulutusi,” 
kirjutas keskkonnaministeeriumile erametsaliit.

Peale hüvitamisküsimuse ja selle, et uusi kaitsealasid 
ei peaks rajama, kui piirangute kompenseerimiseks 
raha pole, rõhutas erametsaliit veel eraldi koostööd. Et 
looduse kaitsmise korraldamist peaks senisest palju roh-
kem tegema koostöös kohaliku kogukonnaga ja et kõige 
parem looduse kaitsja on tegelikult ikkagi maaomanik 
ise. Sellega seoses tuli juttudesse väljend „omanikupõhi-
ne kaitse” – sellepärast on looduskaitse maine maaoma-
nike seas kehv, et omanikke pole küllalt varakult kaitse 
loomisesse kaasatud, nendele pole küllalt põhjalikult 
kaitsevajadust selgitatud ja nad pole saanud oma seisu-
kohtadega välja tulla.

Lendorav kui sümbol
Maaomanike ja looduskaitse suhted jõudsid 2014. aas-
tal avalikkuse ette ka võimenduses, kus seisti samuti 
maaomanike huvide eest, kuid sellise vastanduse kau-
du, mis avalikus ruumis tekitas omanike süüdistamist. 
Jutt käib ETV Pealtnägija saatest, kus teemaks Ida-Vi-
rumaal tekkinud vastuolu – keskkonnaministeerium 
loob Eestis üliharuldaseks muutunud lendorava kait-
seks kaitsealasid, kuid on teinud seda nii, et sellega on 
kaasnenud asjasse puutuvate maaomanike suur paha-

meel. Võimenduses hakkasid vastanduma lendorav ja 
maaomanik, mistõttu osa avalikkusest asus lendorava 
poolele ja metsaomanike vastu. Mõistmist vajanuks ka 
omanike pool – näiteks üks neist jõudis just sellepä-
rast, et tegevus metsas keelati, kuid hüvitisi ei kaasne-
nud, oma ettevõtlusega pankrotti.

Laias laastus toimisid Ida-Virumaal samad seadus-
pärad, mis olid kõne all seoses Nabala kaitsealaga. Kui 
keskkonnaametnikud oleksid kaitse korraldamist alus-
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tanud suhtlemisest maaomanikega ja kui kohe oleks 
selged ja olemas olnud ka hüvitused, võinuks olukord 
kujuneda hoopis teistsuguseks.

Telesaate tekitatud võimendusest sündis see, et 
edaspidi hakati sageli maaomaniku-looduskaitse 
vastuoludest rääkides kasutama lendorava-näidet ja 
lendorav ise kujunes sellist olukorda tähistavaks süm-
boliks.

Tegelikult on lendorava seisud väga halvad. Osa 
teadlastest prognoosib, et loom võib aastaks 2020 
Eestis välja surra. Üks suur põhjus on see, et tema 
elupaikadeks olevate vanade metsade ja vanade haa-
vikute osakaal kogu aeg väheneb. Lageraielankidest 
lendorav üle ei lähe, liikumiseks on talle vaja 10–15 
meetri kõrgust pidevat puistut. Otseteid eri elupaikade 
vahel aga lageraiete tõttu sageli enam ei ole.

Üks omaette nähtus, mis aina rohkem metsa omanike 
ellu jõudis, oli helistamiste tulv. Inimesed hakkasid mär-
kama, et vaevalt esitati metsateatis, kui juba helistas 
keegi, kes soovis raieõiguse ära osta. Teisalt teati täpselt 
maaomaniku metsamaa seisu ja sooviti osta raieõigust 
või kinnistut. Kõige rohkem ärritas seejuures, et helistaja 
teadis tihtipeale maaomaniku ja ta pereliikmetegi kohta 
liiga palju. 

Metsamaa kui huviobjekt
2014. aasta oktoobris andis maa-amet teada, et Eesti 
maast (kokku üle 4,3 miljoni hektari) on reformitud ja 
maakatastrisse kantud 96%, millest eraomandis on 60%, 
riigiomandis 39% ja munitsipaalomandis 1% ning et sisu-
liselt on maareform lõppenud. Maal on uuesti omanikud 
ja toimib majanduse üks alustalasid ehk kinnisvaraturg.

Maa-ameti kinnisvaratehingute ülevaate järgi moo-
dustas maatulundusmaa ostu-müügitehingute arv kõi-
kidest tehingutest 24%, näiteks 2013. aastal oli selliseid 
tehinguid 10 000 ringis. 

Nii metsa- kui ka põllumaa ostjatest enam kui kaks kol-
mandikku moodustasid eraõiguslikud juriidilised isikud. 
Amet märkis tendentsi: maa on koondumas suuremate 
firmade ehk põllumajandustootjate ja/või metsa majan-
damisega tegelevate ettevõtete kätte. Ja järeldas: maa 
suuremate tootjate kätte koondumise üheks põhjuseks on 
siin ilmselt see, et maareformi käigus said maaomanikeks 
paljud eraisikud, kes elavad ja töötavad linnades või kes 
ise ei soovi maad majandada näiteks maatükkide väiksuse 
tõttu, mistõttu pidasid nad otstarbekaks maa müüa.

Üldise seisu järgi nentis amet, et viimaste aastatega 
olid just põllu- ja metsamaade hinnad jõudsalt kasva-
nud, selle taga põllu majandussaaduste hinnatõusu kõr-
val ka EL toetused. 2013. aastal oli keskmine metsamaa 
hind 2300 €/ha, 2014. aastal oli see jõudnud 2500 €/ha. 
Parema kvaliteediga metsaga maa eest oldi nõus maks-
ma ka üle 10 000 euro hektari kohta.

Metsamaade puhul märkisid kinnisvara spetsialistid, et 
nende ostu-müügitehingute arv tegi 2013. aasta lõpus 
rekordeid. 

Ei pea piiri
Ühelt poolt niisiis oli enamikul metsamaadest omanik. 
Jätkumas olid ka maa-ameti korraldatavad riigi omandis 
oleva maa enampakkumised, kuid seal jäi valik parata-
matult väiksemaks. Teisalt võimaldasid/võimaldavad 
avalik metsaregister ja teised kergelt ligipääsetavad 
andmekogud huvilistel hõlpsalt metsamaade omanikeni 
jõuda. 

Ajalehtedes hakkas järjest ilmuma vahendusi, kus 
omanikud ärritavate telefonikõnede pärast oma nördi-
must avaldasid. Maaleht, kes suhtles ka helistajate poo-
lega, tõi ära ühe kinnisvarafirma seletuse, et tõepoolest 
võib helistamisi palju olla, kuna sellist ostustrateegiat 
harrastatakse laialt ja nii võivad samal päevalgi ühele 
metsaomanikule helistada mitme firma esindajad.

Teisal olid firmad omavahel rollid jaotanud: üks suhtles 
maa potentsiaalsete müüjatega ja teine oli tegelik ostja.

Oletada sai, et samad müügistrateegiad võisid olla 
nendel, kes raieõigust osta tahtsid. Metsaomanike seas 
on olnud neidki, kes tüütute telefonikõnede pärast on 
oma telefoninumbri ära vahetanud ja hoidunud uue 
numbri laiemast levitamisest.

Kust ta mu numbrit teab?
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Uuring valmis Erametsakeskuse tellimusel
 Eesti Maaülikoolis.

Uuring kujutas endast puidu senise ühismüügi analüüsi. 
Muu hulgas ka seda, kuidas on mõjunud alates 2010. 
aastast sisse seatud riiklik toetus, mis alustas metsaühis-
tute metsamajandusalase koostööprojekti toetusena. 
Toetus oli ette nähtud selleks, et metsaühistud aitaksid 
kaasa metsandusega mitte kursis olevate metsaomani-
ke metsade majandamisele, mis väikeste pindalade ja 
killustatuse tõttu oli kulukas. Toetuse tingimuseks oli, et 
sellega toetatakse ainult füüsilise isiku metsast pärineva 
puidu müüki. 

Toetustega ühismüük hakkaski aktiivselt toimima alates 
2010. aastast, kui metsaühistud said ühismüügi toetust 
105 000 tm puidu müümise eest. Kogusest 53%  müüdi 
kasvava metsa raieõiguse enampakkumisega, kuid seitse 
metsaühistut tegeles ka metsamaterjali müügiga.

Ühismüügi toetust sai 2010. aastal 18 metsaühistut, 
kellest realiseeritud koguse poolest oli suurim Põlva 
metsaomanike selts. 

2011. aastal said ühismüügi toetust 21 metsaühistut ja 
toetustega ühismüügil realiseeritud puidukogus oli 150% 
suurem. Raieõiguse müük moodustas 51,3%, metsama-
terjali müük 45,6% ja hakke müük 2,2% toetustega reali-
seeritud ühismüügikogusest. 

2012. aastal jäi müüdud puidu kogus veidi väiksemaks 
– kokku realiseeriti 239 000 tm puitu, millest 85% oli 
ümarpuidu müük ja ainult 15% müüdi raieõiguse enam-
pakkumistel. Uurija tegi järelduse: enamus toetuse saa-
miseks kvalifitseeruvaid metsaühistuid oli hakanud tege-
lema metsamaterjali ülestöötamise ja realiseerimisega. 

Vahepeal oli toetuse saamine seotud metsaühistu 
liikmete arvuga. 2012. aastal said metsaühistu toetust 
taotleda need ühistud, kus oli vähemalt 120 liiget. Need 
olid: Iisaku metsaühistu, Kikepera metsaühistu, Metsa-
huviliste selts, Pärnumaa metsahuviliste selts, Sakala 
metsaühistu ja Viru-Lemmu metsaselts.

Teave peaks rohkem liikuma
Uuringu analüüsi aluseks olid nelja metsaühistu andmed 
ja tulemused – Läänemaa metsaühistu, Arved Viirlaiu 
Põhja-Eesti metsaühistu, Põlva metsaomanike selts ja 
Rakvere metsaühistu. Neist kolm esimest on mittetulun-
dusühingud ja ainult Rakvere metsaühistu tulundusühing.

Enamus metsaühistute esindajatest pidas vajalikuks, 
et hetke majandusoludes ühistu erametsast pärineva 
puidu müügil riiklikku tuge saab. Samal ajal pooled 
puidufirmade esindajatest, kelle arvamust samuti uuriti, 
olid vastupidisel seisukohal. 

Suurem enamus (70%) metsaühistute esindajatest 
arvas, et ühismüügi riiklik toetamine paneb metsaühistu 
tõhusamalt tegutsema. Nii metsaühistute kui ka puidu-
firmade esindajad arvasid, et metsaomanikele on vaja 
rohkem jagada ühistute tegevusest ja puidu ühismüü-
gist teavet ning et ühistutes on võimalik ühismüüki pa-
remaks muuta.

Juba oli see kaasa toonud täiendavad töökohad. 
2013/2014. raiehooajal oli uuringus analüüsitud met-
saühistutes ühismüügiga tegelevate inimeste arv kuni 
neli (kõik mitte täistööajaga). Enamus metsaühistutest 
tegutsesid nii, et ainult üks inimene tegeles kas täiskoor-
musega või ka osakoormusega ühismüügi korraldamise-
ga. Suuremates ja aktiivsemates metsaühistutes tegeleb 
ühismüügiga inimesi kaks või rohkem.

Seitsmeteistkümnele ühistule saadetud ankeedist, kus 
küsimused tööjõuvajaduse prognoosi kohta, sai uurija 
vastuseks, et seitse pidas vajalikuks lähimas tulevikus 
ühismüügi korraldamiseks täiendavat tööjõudu saada.

Soovitustest
Väga mahukas uurimustöö lõpeb soovitustega, millest 
siin mõned väljavõtted:
• Tasub kaaluda, kas erametsadest pärineva puidu müük 
ja eriti just uuendusraiete puidu müük ikkagi vajab riik-

Puidu ühismüügi plussid ja miinused

eesti Metsaseltsi korraldatava otsustajate metsakooli üks õp-
pevahendeid Läänemaa metsaühistus
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likku toetamist. Uuring näitas suures osas ühismüüki 
läinud puidu pärinemist uuendusraietelt. Äkki toetada 
pigem neid raieid, kust realiseeritavat metsamaterjali ei 
tule ehk siis valgustusraieid ja esimesi harvendusraieid.
• Kui ikkagi toetada, tasub kaaluda toetuse andmise 
aluste muutmist. Näiteks selles osas, et toetatakse vaid 
füüsilistest isikutest metsaomanike metsast pärit puidu 
müümist. Pigem võiks selle asemel teha omanikel vahet 
metsamaa suuruse järgi (ühistutes on füüsilisi isikuid, 

kellel mitusada hektarit metsa, ja juriidilisi, kellel näiteks 
1,5 või 2 hektarit).
• Ühismüügi toetuste korra muutmisel tuleks arutelu-
desse kaasata eelkõige väikeste erametsakinnistute ma-
jandamisega tegelevaid spetsialiste.
• Toetust taotlevad majanduslikult aktiivsed mittetulun-
dusühingutest metsaühistud tuleks ümber korraldada 
tulundusühistuteks.

Erametsaomaniku motiivid liitumisel
Uuringu koostas Erametsakeskuse tellimusel 
uuringukeskus Klaster.

Erametsaomanike küsitluse põhjal selgus, et metsaühis-
tutega mitteliitunud metsaomanike seas oli rohkem neid, 
kellel polnud oma metsaga mingeidki kindlaid eesmärke 
või plaane. Kõige kaalukam põhjus, miks ei oldud liitutud, 
oli informatsiooni puudumine. Suur osa neist metsaoma-
nikest ei teadnud, millega metsaühistud üldse tegelevad, 
missugused ühistud nende kodu või metsa lähedal te-
gutsevad või mis kasu neile ühistuga liitumine tuua võiks.

Metsaühistutega olid liitunud pigem aktiivsemad 
metsaomanikud, kellel suuremad maaomandid ja kes ka 
metsas tegutsesid. Nemad nägid metsa enamasti res-
sursina ja nende tegevuski lähtus peamiselt majandusli-
kest eesmärkidest.

Uuringust selgus veel, et ühistutega mitteliitunute 
seas oli üsna palju omandist kaugel elavaid metsaoma-
nikke, kes ei satu oma metsa eriti tihti, mistõttu side 
metsaga on nõrk ja teadlikkus madal. Uurijad soovitasid, 
et metsaühistutel tuleks rõhku panna peamistest tee-
nustest teavitamisele. Metsaomanikud vajaks rohkem 
teavet sellest, mida metsaühistu pakub ja mis metsa-
omanikul sellest kasu võiks olla – reaalne, käegakatsutav 
teenus on see, mis otsustab liitumise tõenäosuse.

Metsamajandajate kokkutulekul. seltskonna keskel otse seisev 
mees on 2014. aasta parim metsamajandaja Hallan Muusikus

VEEL MÕNED AASTA MÄRGID
• Turul jälle ei jätkunud metsataimi.
• Läänemaal Ridala vallas avati mälestuskivi erametsa-
tegelasele, Erametsakeskuse algatajale Toomas Kreval-
dile (1964–2006).
• Keskühistu Eramets pälvis Äripäeva tunnustuse gasell-
ettevõtete TOPi jõudmise eest.
• Eesti Puidumüügikeskus osales nominendina Rootsi 
Äriauhind 2014 auhinnatseremoonial jätkusuutlikult kas-
vavate ettevõtete kategoorias. 
• Tartu maamessi ajal peetavale raievõistlusele Kevad-
karikas lisaks jõudsid esimest korda messile võistlema 
ka forverderijuhid. Võistluse nimeks oli Forvarderite 

Kevadreiv.
• Erametsaliit muutis traditsioonilise, juba 1994. aastast 
korraldatava talumetsamajandajate konkursi nimetust. 
2014. aastast sai sellest parima metsamajandaja kon-
kurss. Põhjendus: talu mõiste on ajas teisenenud ja met-
sa head majandajad väärivad tunnustust selgi juhul, kui 
nende elukoht on linnas või nad tegutsevad ettevõtjana. 
Nüüdsest hakati välja andma ka tublimate auhindu kate-
gooriate kaupa, et enam väärtustada metsaomanikuks 
olemise erinevaid tahke.
• Eestis diagnoositi 8. septembril esimene sigade Aafri-
ka katku juhtum. Nakatunud metssiga leiti surnult Val-
gamaal Hummulis. 
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ILM
• Aasta 2015 oli viimase ligi poole sajandi kõige soojem. 
Ida-Eestis 2014 detsembri lõpul tekkinud püsiv lumikate 
lagunes veebruari teisel poolel. Lääne-Eestis püsivat 
lumikatet ei olnudki.
• Kogu talv oli soe, vaid üksikute 2–3päevaste külmema-
te perioodidega. Püsivalt plusspoolele tõusis ööpäeva 
keskmine õhutemperatuur juba 18.–19. veebruaril, pika-
ajalisest keskmisest kolm-neli nädalat varem. 
• Kevade keskmine õhutemperatuur oli pika ajalisest 
keskmisest soojem. Suvi oli normist veidi jahedam ja 
kuivem. Augustis olid kõige soojemad suveilmad. 
• Sügis oli alates 1961. aastast alates üks soojemaid. Kõi-
ge kuivem oli oktoober. Esimest lumesadu registreeriti 
siin-seal 7.–9. oktoobril. 

ÜLDIST
•Keskkonnaministeerium andis teada, et 2014. aastal 
loodud võimalust registreerida lihtsustatud korras met-
sateatis digitaalselt, mis annab kavandatud tegevusele 
kiire tagasiside, oli jaanuariks kasutatud 2243 korral.
• 1. märtsist jõustusid kahe ministri määrused, mille alu-
sel võis ümarpuitu vedada 48 ja 52 t täismassis autoron-
gidega lühiajaliste ja pikaajaliste erilubade alusel aasta 
ringi. Kauaoodatud võimalusega kaasnesid lisatingimu-
sed sõidukitele ja teede kasutamisele.
• Päästeamet kuulutas tuleohtliku aja alguseks kogu 
Eesti territooriumil juba 20. märtsi. 
• Brüsselis võttis Euroopa Parlamendi täiskogu 28. april-
lil vastu uue EL metsastrateegia. ELis on metsanduspo-
liitika iga liikmesriigi enda asi, ent strateegiaga rõhuta-
takse, et metsasektor on nii paljude valdkondadega seo-
tud (kliima, energia, bioloogiline mitmekesisus jms) ja nii 

Metsauuendus, kaubamärk Metsaühistu, EL metsastrateegia

2015
aasta puu – kukerpuu ja kikkapuu

aasta lind – viu

aasta loom – metssiga

aasta orhidee – kärbesõis

aasta muld – paepealne muld

kikkapuu

+372 525 4472
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tähtis, et vajab koordineerivat raamdokumenti. Umbes 
60% ELi metsadest on erametsad, erametsaomanikke 
on ligikaudu 16 miljonit ja EL metsasektoris töötab üle  
3 miljoni inimese.
• 1. septembrist sai põllumajandusministeeriumist  maa-
eluministeerium.
• Riigikogu muutis seoses sigade Aafrika katku levikuga 
jahiseadust. Muu hulgas lisandus maaomaniku võima-
lus saada tasuta metssea küttimise luba kas endale või 
enda valitud isikule. Seadusemuudatusse on lisatud, et 
jahiloa saaja peab olema ise jahimees ja enne jahile mi-
nekut tuleb loa omanikul sooritada suuruluki laskekatse 
ja maksta jahipidamisõiguse tasu. Muudatus tehti, et 

võitlusesse katkuga ehk metssigade arvu vähendamisse 
kaasata rohkem jahipiirkondadesse mittekuuluvaid jahi-
mehi.
• Elektrisüsteemihaldur Elering teatas sügisel, et mak-
sab maaomanikele, kelle maadel Eleringi tehnorajatised, 
liinid jms, rajatiste talumise tasu maaomanike taotluste 
alusel ja suuruses, mis võrdub tehnorajatise kaitsevöön-
diga hõlmatud kinnistuosa maksimaalse maamaksuga. 
Teised tehnorajatiste haldajad Eleringi eeskuju ei järgi-
nud. Seadusekohased talumise tasu määrad ja arvesta-
mise alused olid sel hetkel alles majandus- ja kommu-
nikatsiooniministeeriumis õiguskantsleri ja riigikohtu 
nõudmisel ümbertegemisel. 

KONVERENTSID, TÄHTPÄEVAD, KAMPAANIAD
• Keskkonnainspektsioon tähistas 15. aastapäeva. Ta-
gasivaadetes tõsteti eriliselt esile metsandust: „Kõige 
suurem muudatus on toimunud metsavaldkonnas. Kui 
2000. aastate alguses olid väga suureks probleemiks 
metsavargused, siis nüüd on ebaseaduslike raiete puhul 
tegu pigem üksikute eksimustega, mitte sihiliku ja oma-
kasupüüdliku tegevusega.”
• Tartu maamessi ajal 17. aprillil korraldas Erametsakes-
kus erametsanduse kevadseminari „Metsa uus tulemi-
ne“. Seminaril märgiti, et metsaomanikud uuendavad 
metsa aasta-aastalt üha rohkem. See ei ole ainult toe-
tustega seotud, sest toetused ei ole viimastel aastatel 
suurenenud, ja ka metsataimi napib. Üks näide uue 
metsa istutamise kasvavast huvist oli see, et 2014 tellis 
Keskühistu Eramets erametsaomanike tellimuste põhjal 
ühishankega kokku 876 820 metsataime, kuid 2015. aas-
tal oli tellimine juba üle 2 miljoni.
• Metsa- ja puidutööstusliidu ning riigikogu keskkonna-
komisjoni ühisel konveretsil „Kestlik tulevikumajandus 
– fookus metsa- ja puidutööstusel” 3. juunil rääkis Kalle 
Karoles (siis keskkonnaagentuuri metsaseire osakonna 
juhataja), et metsades sisaldub 80% maismaal paikne-
vast ja 40% maa-alusest orgaaniliselt seotud süsinikust. 
Võimaliku kliimamuutuse tingimustes tuleks kasvuhoone-
gaaside vähendamise abinõude kõrval otsida võimalusi 
metsade tootlikkust tõsta ja suuremat kogust biomassi 
kasvatada, et süsiniku sidumist suurendada. Metsakasva-
tuses tähendab see hooldusraiete suuremat intensiivsust. 
• 16. septembril  oli Erametsakeskuse, RMK ja taastuv-
energia koja korraldatud seminar „Puit energiaks 2015“. 
Seekord keskenduti puiduenergia kasutamise perspek-

tiividele. Leiti, et edasi minnes on hädavajalik muuta 
ka seadusi. Näiteks pole mõtet maal energiaühistut 
asutada, kui munitsipaalkatlamaja kehtiva seaduse järgi 
ei saa seda eelistada, vaid peab hakkpuidu saamiseks 
korraldama avalikke hankeid.

erametsanduse kevadseminaril „Metsa uus tulemine” nägi 
saalis ka „päris metsa”
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PUIDUTURG
Aasta algas pea kõikide puidusortide puhul hinna-
langu sega, ka okaspuupalgid odavnesid, eriti kuuse-
palk. Enam-vähem samas nivoos kulges terve aasta. 
Lehtpuu jämesordid jäid hinna poolest stabiilsemaks.

Paberipuiduturul olid hinnad juba aasta alguses 
väga madalad. Kõige kallimaks sordiks oli jätkuvalt  
kasepaberipuit, kõige odavamaks kuusepaberipuit, 
kuigi vahepeal kask veidi odavnes ja kuusepaberipui-
du hind veidi kasvas. 

Küttepuidu hinda mõjutas muu kõrval väga soe 

aasta, mis kohapeal nõudlust kahandas. Metsakasva-
tajate seas räägiti aina rohkem Narva elektrijaama-
dest, kes oli saamas taas võimalust (kvoodikauban-
dusega seotult) puitu kasutada. Üle Eesti kõik oma 
puiduhakkematerjali Narva müüa ei saaks, kuid suur 
täiendav nõudlus turul hakkaks mõjutama hindasid 
mujalgi.

Puiduturu seisude paranemist oletati ka selle järgi, 
et puidutööstused olid järjest teatanud suurtest in-
vesteeringutest tootmise laiendamisse. 

• Liiga soe talv. Talve õieti polnudki ja nii olid metsa-
tööd häiritud. Paljudele lankidele ei pääsenud masi-
natega ligi. Paljudel metsaomanikel ja ettevõtjatel jäid 
planeeritud raied suuremas või väiksemas ulatuses 
tegemata.
• Veel üks põhjus organiseeruda. Kehv turunõudlus 
pani metsaomanikke kohati arutlema, et nüüd peaks 
tegema nagu Soomes, et metsaomanikud lepivad kokku 
mitte raiuda, kuni puidu hind jälle paremaks muutub. 
Ent meie metsaomanikud ei ole nii organiseerunud kui 
Soomes. Metsakonsulent Margus Biene arutles, et üks 
variant on tõesti, kus metsaomanik teadvustab endale 
tekkinud olukorda ja pidurdab teadlikult toorme jõud-
mist turule, et jälle nõudlust oleks. Teine variant oleks 
leida uusi turgusid ja ka kohapeal puidukasutust mitme-
kesistada. Kuni metsaomanik ise oma vara ei väärtusta, 
ei tee seda ka keegi teine! Väärtustamist on kõige pa-
rem teha ühiselt, sest siis on jõud suurem.
• Metssigade katku asjus. Seoses sigade Aafrika katku 
levikuga hakkas teema üha rohkem ka metsaomanikke 
puudutama. Toidu- ja veterinaaramet rõhutas, et kõik, 
kes metsas liiguvad, peaksid olema tähelepanelikud: 
mitte puutuda korjuseid. Igast leitud surnud metsseast 
tuli märku anda ja vähimagi kokkupuutekahtluse korral 

nakatunud sea korjusega või väljaheidetega tuli pesta ja 
puhastada koju jõudes oma riided ja jalanõud.
• Droonid metsas. OÜ J. Viru Markšeideribüroo tegi kat-
setusi, et selgitada, kuidas droon metsaomanikele abiks 
saaks olla, kas sellega on võimalik hinnata valgustus-
raietöid, keskealisi puistuid ja metsauuendust. Selgus, et 
valgustusraie ja keskealiste puistute hindamiseks sobib 
droon hästi, kuid metsauuenduse hindamine ei õnnestu-
nud, sest puutaimed on drooni jaoks liiga väikesed.
• Sertifitseerimise vajadus. Varem oli metsa sertifitsee-
rimine pigem mainekuse küsimus ja otsest rahalist kasu 
sertifikaadi omanik sellest ei saanud. Nüüd oli olukord 
muutunud. PEFC grupisertifikaadi hoidja erametsaliit 
selgitas: üha enam tahetakse sertifitseeritud puitu osta 
ja kõige rohkem soovivad seda puidugraanulite tootjad, 
kes turustavad oma toodangut Euroopas. Üheks põhju-
seks see, et Euroopa elektrijaamad olid seadnud sihiks 
minna täielikult üle ainult sertifitseeritud puidu kasuta-
misele. Teada oli, et tulev 2016. aasta oli üleminekupe-
rioodiks, mil nad osaliselt veel ka sertifitseerimata puitu 
osta lubasid. 

Mis on metsade 
sertifitseerimine?
See on menetlus, millega pädev ekspert 
kinnitab kirjalikult, et metsamajanduslik te-
gevus konkreetses metsas vastab säästva 

metsanduse põhimõtetele ja standarditele. Sertifikaat 
tunnistab metsa säästlikku majandamist.

Et sertifikaati välja anda, teeb ekspert metsaoma-
niku metsas eelauditi. Hiljem käib sertifitseerija regu-
laarselt kontrollimas, et veenduda, kas majandamine 
endiselt vastavatele tingimustele vastab.

Puiduturul mõistetakse sertifikaati kui tõendust sel-
lest, et puit on pärit metsast, kus tegutsetakse sääst-

METSAS

Hea, et puu metsast kätte sai...
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valt, keskkonnasõbralikult ja sotsiaalselt õiglaselt. 
Eestis on kasutusel kahe üleilmse sertifit-

seerimissüsteemi, FSC ja PECF sertifikaadid. Mõlema 
puhul on metsaomanikud kasutanud ka rühma-
sertifitseerimist ehk varianti, kus on moodustatud 
metsaomanike grupp ja sertifitseerijaga suhtleb vaid 
grupi esindaja.

• 1. jaanuarist muutus erametsaomanike metsa in-
venteerimise ja metsamajandamiskava koostamise 
toetuse (siseriikliku toetuse üks liik) taotlemise kord 
– seda said küsida vaid need metsaomanikud, kes 
metsaühistu liikmed. 
• Aasta algusest hakati tulumaksuga maksustama 
ka füüsilisest isikust metsaomanikele makstavaid 
põllumajandustoetusi (laiem tähistus PRIA kaudu 
makstavatele toetustele, mille hulgas tegelikult ka 
metsatoetused), et füüsiliste isikute ja FIEde toetuste 
maksustamine oleks sarnasem.
• Keskkonnaministeerium tegi teist korda viimase 
poole aasta jooksul ettepaneku täiendada maaelu 
arengukava sättega, mis võimaldaks maksta Natura 
2000 erametsatoetust ka väljaspool Natura 2000 
võrgustikku asuvates sihtkaitsevööndites määraga 
110 €/ha. Natura 2000 võrgustikus oli selleks hetkeks 
toetusõiguslikku erametsamaad 81 257 ha. Väljaspool 
võrgustikku asuvates sihtkaitsevööndites (mõeldud 
ka püsielupaikasid) oli erametsamaad 3888 ha.

Põllumajandusministeerium leidis, et täiendavad 
toetused pole võimalikud.
• Erametsakeskus selgitas EL metsatoetuste (maaelu 
arengukava alusel) põhimõtteid ja muudatusi seoses 
uue programmiperioodiga 2014–2020: esimeses jär-
jekorras saavad toetusi kahjustatud metsa taastajad, 
järgmised prioriteedid on hooldusraie, metsapuude 
taimehaiguse ja -kahjustuse ennetamine ning uluki-
kahjustuste ennetamine. 

Üks muudatus võrreldes eelmise perioodiga oli, et 
enam ei saanud toetuse abil soetada suuremat met-
satehnikat. Tähelepanu oli nüüd eelkõige metsahool-
dustöödel. Just tänu senistele toetustele oli selleks 
ajaks erametsades valgustusraiete maht kasvanud 
kolmekordseks.
• Siseriiklikest toetustest tõsteti metsamaaparandus-
tööde toetusmäärasid keskmiselt poolteist korda ja 
suurendati taotlejate suure hulga tõttu metsauuen-
dustoetuse eelarvet.

Brüssel tähtsustab metsandust kui tööandjat
Euroopa Liidus on otsustatud, et oma metsandusega 
tegeleb iga liikmesriik ise – üleliidulisi ühtseid reegleid 
ei saa kehtestada juba kas või seepärast, et metsad on 
riigiti nii erinevad. Ometi on olemas ka EL metsastratee-
gia. See ei ole dokument, mis otseselt metsade majan-
damisele reegleid seaks, kuid selle alusel võib reegleid 
tulla. 

2015. aastal võttis metsastrateegia vastu Euroopa 
Parlament. Enne seda tegelesid 2013 Euroopa Komisjoni 
esitatud strateegiaga Euroopa Nõukogu ja mitmesu-
gused muud institutsioonid ja ühendused, kes tegid ka 
ettepanekuid strateegiat täiendada. Et metsad ja met-
saomandid on mitmekesised, näitas näiteks Regioonide 
Komitee üks märkus: miks Euroopa Komisjon pole ar-

vestanud kommuunimetsi, mis on ELi tähtsuselt kolmas 
metsade omandivorm. 

Euroopa Komisjon on rõhutanud strateegia koordi-
neerivat rolli ehk raamdokumendi staatust: metsi ja 
metsandussektorit käsitlev strateegia on vajalik, sest 
ELil ei ole ühist metsapoliitikat või suunavat raamistikku 
metsaga seotud küsimuste lahendamiseks. Samas esi-
tatakse ELi erinevate poliitikameetmetega (kliimasse, 
energeetikasse, ka looduskaitsesse jms puutuv) metsale 
üha sagedamini mitmesuguseid nõudmisi ja ootusi.

Tähtis tööandja
Eesti kontekstis on strateegiat selles mõttes huvitav lu-
geda, et sealt leiab kõik uued teemad, mis Brüsseli kau-

Sertifitseerimise õppepäev 2016
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du meiegi metsandusse on jõudnud. Leiab ka rõhutusi, 
metsanduse ja terve metsasektori tähtsustamist sellisel 
määral, mida meie riigis alati ei kohta. Esikohal on selles 
strateegias tööhõive maal:
• Metsad annavad maapiirkondades tööd, toetavad 
biomajandusel põhinevat ühiskonda ja parandavad ini-
meste tervist ning neist on palju kasu keskkonna, kliima 
ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsel.
• Metsa biomass on tähtis taastuvenergia allikas. 
• Metsad neelavad ja ladestavad Euroopas umbes 10% 
ELi süsinikuheitest ja aitavad sellega kliimamuutusi oluli-
selt leevendada.
• Ühiskonna linnastumise tõttu on ELi kodanikel metsa-
ga vähem kokkupuuteid ning vähe teadmisi metsandu-
sest ja selle heast mõjust jõukusele, tööhõivele, kliimale, 
keskkonnale, inimeste tervisele, samuti ei teata metsa 
seostest ökosüsteemidega laiemas mõttes.

Euroopa metsandus 
Rahvusvahelises metsandusstatistikas loetakse metsaks 
(metsaga metsamaaks) enam kui 0,5 hektari suurune 
pind, millel kasvavad vähemalt 5 meetri kõrgused puud 
võrade liitusega üle 10%. Eesti metsaseadusega on mets 

maatükk, mille pindala vähemalt 0,1 ha, millel kasvavad 
puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 m ja puuvõrade liitu-
sega vähemalt 30%.

Rahvusvahelise määratluse järgi on ELis metsamaad 
161 miljonit hektarit (Eestis 2,2 mln ha), mis moodustab 
4% maailma metsade pindalast. Suurema osa ehk 60% 
Euroopa metsadest moodustavad erametsad, ülejäänud 
40% on avaliku sektori omanduses olevad, valdavalt rii-
gimetsad. Erametsaomanikke on ligi 16 miljonit, mistõttu 
metsastrateegiagi toonitab, kuidas metsaküsimuste la-
hendamisel ei tohi unustada omandit ja omandiõigust.

Kokku 161 miljonist hektarist metsadest on 134 miljonit 
hektarit majandusmetsad, kus puidu tootmisele ei seata 
piiranguid. Seejuures moodustab nendel maadel tehta-
vate raiete maht vaid umbes kaks kolmandikku puidu 
aastasest looduslikust juurdekasvust. 

Suurem osa raiutavast puidust (42%) kasutatakse ära 
energia tootmiseks, 24% saematerjali, 17% papi ja paberi 
ning 12% vineer- ja puitkiudplaatide tootmiseks. Umbes 
pool liidus tarbitavast taastuvenergiast saadakse pui-
dust.

Euroopa metsasektoris töötab kokku 3 miljonit ini-
mest, mõned allikad märgivad ka arvu 3,5. 

Lauategu on käinud otse talu õuel
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Terves Euroopas tähtsustatud kliima soojenemise tee-
ma on olnud ja on ka praegu üks me metsa teadlaste 
uurimisvaldkondi. Avalikkus sai uurimisainesest ja tu-
lemustest põhjalikuma ülevaate 2014. aasta aprillis, kui 
maaülikooli aulas oli seminar „Kliimamuutused ja nende 
mõju metsakasvatusele”.

Mõned väljavõtted kuuldust:
• Kliimamuutuste osas on teadlased seni olnud seisu-
kohal, et kliima soojenemisel suureneb tundu valt ka 
sademete hulk. Nüüd on peale tulemas seisukoht, et ilm 
läheb soojemaks, kuid järsku sademete hulga suurene-
mist ilmselt ei kaasne.
• Globaalse ilmasoojenemise mõju peaks ennustuste 
järgi ilmnema sajandi keskpaigaks, mil võime täheldada 
keskmise õhutemperatuuri mõningast tõusu. Kliimasoo-
jenemine suurendab ka CO² kontsentratsiooni.
• Eesti eripära on õhutemperatuuride varieeruvus aas-
tate lõikes ja see jääb edaspidigi suureks. Talved muu-
tuvad tulevikus soojemaks. Sademeid ja niiskust väga 
palju juurde ei tule, suvine sademete hulk võib hoopis 
kahaneda. Võib juhtuda, et kaasnevad põuad, tormid, 
üleujutused.
• Lõuna poolt jõuavad kohale uued liigid, samas mõni 
põhjapoolne kaob. 
• Arvestataval määral puuliike meile juurde ei tule, aga 
ära neid samuti ei kao. Eesti asub enamuse puuliikide 
areaali põhjaosas, kõvalehtpuid on vähe. Kui ilm läheb 
soojemaks, siis lehtpuudel läheb elu paremaks, arvata-

valt tuleb näiteks tamme meie metsadesse juurde. 
• Kõige problemaatilisem võib tulevikus olla kuusikute 
olukord. Eestis ilm varieerub suurelt. Okaspuudele saa-
vad määravaks talvised miinimumtemperatuurid, käre 
külm mõjub negatiivselt, puu muutub vastuvõtlikumaks 
haigustele. Õhusooja lisandudes intensiivistub haiguste, 
eriti okka-võrsehaiguste ja juurepessu levik. Ka sageda-
semad tuuled-tormid võivad olla kuusikule, eriti nõrge-
nenud tervisega kuusikule ohtlikud.
• Teadlaste Järvseljal tehtud katsed (matkitakse klii-
masoojenemise tingimusi ja jälgitakse selle mõju puude 
kasvule) on näidanud, et juba suhteliselt väike õhuniis-
kuse tõus toob kaasa muutusi puude kasvus ja funktsio-
neerimisel – puude toitainesisalduses, rakkude suuruses 
ning kujus jne. Samas ei avalda need muutused puidu 
omadustele nii suurt mõju, et seda peaks puidu töötle-
misel arvesse võtma.
• Maaülikooli ja Tartu ülikooli koostööprojektis hakati 
2015. aastal uurima harvendusraie ja lageraie mõju süsi-
nikuringele kaasikutes ja männikutes. Teadlaste siht oli 
leida vastus küsimusele, kas hooldusraied vähendavad 
või suurendavad metsade süsinikusidumisvõimet. See 
on teada, et puud hakkavad pärast hooldusraiet jõudsa-
malt kasvama, kuid süsiniku sidumise kohta teadusand-
meid pole. Teisalt hakati uurima metsa arengut pärast 
lageraiet. Sihiks võeti selgitada, millal lageraiealad taas 
süsinikku siduvateks metsaökosüsteemideks muutuvad. 

Kliimamuutused ja maaülikooli teadlased

Taimetellimus kasvas lakke!
Juba mitmendat kevadet oli üleval probleem, et kõikidele 
metsaistutajatele taimi ei jätku. Kui võrrelda Eesti taime-
kasvatajate aastatoodangu kogumahuga, võiks neid isegi 
jätkuda, kuid mitmel taimekasvatajal on lepinguid piirita-
guste tellijatega, nii et osa taimedest eksporditakse.

Näiteks 2014. aastal kultiveeriti keskkonnaameti and-
meil Eestis 25,3 miljonit metsapuutaime, millest 1,3 mil-
jonit oli toodud naaberriikidest (Leedu, Läti). Sisse toodi 
valdavalt kuuseistikuid, veidi ka arukasetaimi. Võrreldes 
2013. aastaga kultiveeriti 2014. aastal 3 miljonit metsa-
puutaime rohkem. Kui arvestada, et riigimetsa kultivee-
rimismaht on eelmise aastaga sarnane, istutati rohkem 
taimi just erametsadesse, kokku 6 miljoni taime ringis.

Samal ajal viidi Eestist välja (enamasti Rootsi) 3,2 mil-
jonit metsapuutaime, millest enamik oli harilik kuusk. 

Maht järjest kasvamas
2015. aasta kevadeks oli keskkonnaameti andmeil Eesti 
metsataimekasvatajatel pakkuda 26,5 miljonit taime, 

millest kuusetaimi 13,1 miljonit, männitaimi 10,7 miljonit, 
ja arukasetaimi 2,1 miljonit tükki. 

Samal ajal tegi hiigelhüppe nende metsaomanike istu-
tamishuvi, kes soovisid selleks kevadeks taimi hankida 
Keskühistu Eramets korraldatava ühishanke kaudu. 

Metsaühistute ühishange oli kulgenud nii, et 2011. aas-
tal hakkas taimesoove kokku koguma Sakala metsaühis-
tu juht Olavi Udam, kes korraldas ühishanget koostöös 
erametsaliiduga. Ajendiks oli see, et metsaomanikud 
tahtsid istutada paljasjuurset kuuske, mida Eesti taime-
turul nappis. Tuli otsida kontakte Leedu ja Läti taime-
kasvatajatega. 2012. aasta kevadeks sooviti taimi juba 
737 325 tükki ja hanke korraldamine otsustati üle anda 
metsaühistute puidumüügiorganisatsioonile Keskühistu 
Eramets, kes oli valmis selle ka vastu võtma.

Kogused kasvasid: 2013. aastal soovisid metsaoma-
nikud ühistute kaudu hankida 621 525 taime ja 2014. 
aastal 876 820 taime. Alates 2014. aastast on keskühistu 
võtnud suuna suurendada ühishankes kodumaiste tai-
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mede osa. On sõlmitud ka kokkuleppeid Eesti taimekas-
vatajatega, kuid veel impordita läbi ei saa.

Ühishanke ülesannete jaotus kujunes lihtsaks – met-
saomanikega suhtlesid metsaühistud, kes jagasid ka tai-
med laiali, keskühistu suhtles taime kasvatajatega ja otsis 
uusi kontakte. Metsa omanikel tuli taimede eest maksta 
siis, kui kaup käes.

Taimekasvatajad ei jõua järele
Hiigelhüpe 2015. kevadeks tähendas seda, et tellimus 
kasvas järsult – juba 2 020 350 taime. Tellimuse taga 
olid 460 füüsilisest isikust metsa omaniku, 75 juriidilise 
isiku ja 3 metsaühistu taime soovid. Paljasjuursetest tai-
medest 27% pärines Eestist, 24% Leedust ja 49% Lätist. 
Arvestades päritolu jaotati ühishanke taimi nii, et kõige 
kauge malt ehk Leedust toodud jäid Lõuna-Eestisse. 

2016. aasta hankeks olid ennast 2015. aasta sügiseks 
juba kirja andnud 23 metsaühistut ja Keskühistu Era-
mets ennustas, et taimevajadus on jätkuvalt kasvamas. 
Üks põhjus on see, et metsaühistute liikmeskond kas-
vab, ent üldiseltki on järjest rohkem metsaomanikke, kes 
on otsustanud kultiveerimistöö ette võtta. Samas ei kata 
ikka veel kodumaine taimetoodang kogu vajadust.

Arvestada tuleb, et peale Keskühistu Eramets kor-
raldavad mitu metsaühistut oma liikmetele veel eraldi 
ühishankeid. Osal metsaühistutest on omad vanad pika-
ajalised kokkulepped kindlate taimekasvatajatega. 

Kogu seda tegevust on toetamas siseriiklik met-
sauuendustoetus. 2015. aasta sügisel leidsid nii kesk-
ühistu, erametsaliidu kui ka metsaühistute inimesed, et 
toetusevõimalus peaks kindlasti ajal, mil järjest metsais-
tutajate sekka huvilisi juurde tuleb, säilima.

Istutustöö kogu perega

Metsaühistud said oma kaubamärgi
2015 oli aasta, mil sündis metsaühistute ühine kauba-
märk ja bränd Metsaühistu. Sellisest ühisest märgist oli 
erametsandusringkondades ammu räägitud. Nüüd alga-
tasid ja viisid asja ellu Keskühistu Eramets liikmed. 

Sügisel oli asi niikaugel, et hakati märki (õieti sisaldas 
Brand Manual OÜ kujundatu rohkemat, seda nimetati 
ka ühistute ühiseks identiteediks) laiemalt tutvustama. 
Kaubamärk oli mõeldud kõikidele Eestis tegutsevatele 
metsaühistutele, kes vastavad ühiselt kokku lepitud 
kvaliteedistandardile. Standardi koostamine kestis veel 

detsembrini.
Märgi rakendamise projektijuht, maaülikooli teadlane, 

erametsaliidu endine tegevjuht Priit Põllumäe rääkis hil-
jem, et see oli üsna keeruline tegevus, kuna metsaühis-
tud on erinevad nii suuruse kui teenuste poolest: „Mingil 
määral on ka teenusstandard kompromiss erinevate 
nägemuste vahel, kuid üks on kindel – metsaomanik 
peab ühistu abil saama lahendada kõik oma metsandus-
likud probleemid ja lahendused peavad teenima metsa-
omaniku huve.” 
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Lisaks teenuste ja nende kvaliteedi kirjeldamisele 
sätestab standard ka nõuded metsaühistu personalile: 
„Enamus metsaomanikke soovib ühistust saada esmalt 
nõu, mida ja kuidas metsas tegema peaks. Seega peab 
ühistus olema konsulent, kes metsaomanikke nõustab. 
Metsatööde organiseerimiseks peab ühistus olema 
metsandusspetsialist või metsameister. Nii et need kaks 
peavad igal juhul olema esindatud eraldi isikutega. See 
on miinimum.”

Lisaks kõigele kirjeldab standard brändi kasutamise 
reegleid.

Kaubamärgist nähti mitmepoolset kasu. Ühelt poolt 
see, et metsaühistud ise on nähtavamad ja oma tege-

vuses selgemad. Teisalt on metsaomanikel neid palju 
lihtsam üles leida ja nad saavad olla kindlad, et kohtavad 
metsaühistus kompetentseid inimesi, kes suudavad nõu 
ja abi anda.

Ühine standard on kõikidele metsaühistutele, kes 
brändiga liituvad, kohustuslik.

Detsembri alguseks oli teada kolm ühistut, kes avalda-
sid kaubamärgiga liitumise soovi, ning kohe kaasa lüüa 
soovijaid oli veelgi. Ettevalmistused võtsid veel mõne-
võrra aega. Esimese otsuse metsaühistute kaubamärgi-
ga liitumise kohta tegi märgi hoidja Keskühistu Eramets 
25. jaanuaril 2016. Liitus kuus metsaühistut. 

Esimene erametsategelane, kes algatas Põlva metsa-
omanike seltsi stipendiumi Luua metsanduskooli Põl-
vamaalt pärit õppurile, oli Tarmo Lees, kes stipendiumi 
asutamise ajal oli Põlvamaal erametsanduse tugiisik. 
2015. aastaks oli tal mitu järgijat.

Ühtekokku jaotati Luual 2015. aasta oktoobris metsan-

dusõppureile viis stipendiumi: Toomas Ehrpaisi nimeline 
stipendium, asutajaks RMK 2008; Põlva Metsaomanike 
Seltsi stipendium; Stihli stipendium (asutaja Farron 
Tehnika), Ain Jürisoo nimeline stipendium (asutaja 
Vestmann Gruppi kuuluv Metsamaahalduse aktsiaselts), 
Lõuna-Eesti Erametsa osaühingu stipendium.

Metsakooli stipendiumid

VEEL MÕNED AASTA MÄRGID
• Erametsaliit koostas riigikogu valimisteks suure vali-
miskompassi 2015, kus erametsanduse tähtsaid päeva-
teemasid oli võrreldud erakondlaste valimislubadustega. 
Materjal oli eelkõige mõeldud metsaomanikele valimise 
abimaterjaliks.
• Maaülikoolis oli kevadsemestrist alates esmakordselt 
kavas erametsanduse õppeaine. Selle sisseseadmisega 
oli seotud erametsaliidus tegevdirektorina töötanud, 
nüüd maaülikooli õppejõud ja teadlane Priit Põllumäe.
• Metsaomanikke rõõmustas üle lahe tulnud teade, et 
soomlased hakkasid Äänekoskisse ehitama maailma 
suurimat biomassitehast, mille põhitoodanguks tsellu-
loos, aga ka männiõli ja tärpentin. Lisaks hakkab tehas 
tootma elektrit. Valmis peaks saama 2017. 
• Septembri keskel algasid Rail Balticu n-ö eelistatud 
raudteetrassi variandi avalikud arutelud, milleks olid val-
minud detailsed eskiisjoonised. Trassiäärsetele maa- ja 
majaomanikele saadeti välja teavituskirjad ja levitati Rail 
Balticu eriväljaannet. Ühtlasi valmis üle 150 lk mahuga 
analüüs raudee „võimalike negatiivsete mõjude hüvita-
mise võimalustest kinnisasjade omanikele ja kasutajate-
le”.
• Eesti turule jõudsid väikesed elektri ja soojuse koos-
tootmisjaamad, mida saab võimalusel kasutada kas eral-
di või mitmekaupa reas. Seadmed on pärit Soomest ja 
need toimivad hakkpuidust saadaval puugaasil, millest 

sünteesitakse energiat. Väike koostootmisjaam sobib 
kasutamiseks nii tööstuses, põllumajanduses, avalike 
hoonete jaoks kui ka korterite ja eramajade energiaga 
varustamiseks, koosneb umbes sõiduauto suurusest 
GFE seadmest ja sinna juurde kuuluvast hakkpuidukon-
teinerist.
• Puidutööstusettevõtted teatasid sel aastal järjest suur-
test investeeringutest tootmise laiendamisse. 
• Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuris firma ForInfo 
Eesti erametsaomandi struktuuri ja kasutamist. Selgus, 
et Eestis on metsaomanikke rohkem kui oli 2011. aastal 
(osaliselt ka seetõttu, et nüüd läksid arvesse ka korte-
ritega kaasnevad väikesed metsaomandid). Erametsa-
omanikke oli kokku 112 922 (2011. aastal 97 272), neist 
füüsilisi isikuid 107 170 ja juriidilisi 5752. Pindalaliselt 
kuulus füüsilistele isikutele 688 246 ha ja juriidilistele 
isikutele 377 747 ha ehk vastavalt 65% ja 35% erametsa-
maast.

Kokku oli Eestis 1 065 993 ha erametsamaad. Uurijad 
märkisid üldist suundumust, et füüsilisest isikust metsa-
omanike arv oli küll suurenenud, kuid nende metsa-
omandi üldpindala ja keskmine pindala olid 2011. aasta-
ga võrreldes vähenenud. Juriidiliste isikute puhul olid nii 
omanike arv kui ka pindala suurenenud. Täheldada võis 
suunda metsomandi jätkuvale koondumisele juriidiliste 
isikute kätte ja suurte metsaomanike metsaomandi suu-
renemist. Selgelt tuli välja metsomandi liikumine füüsi-
listelt isikutelt juriidiliste isikute omandisse.
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ILM
• Aasta oli Eesti keskmisega võrreldes veidi soojem, sa-
jusem ja päikesepaistelisem.
• Kõige külmem kuu oli jaanuar, veebruar tõi soojad ja 
sajused ilmad. 18. veebruaril sadas jäävihma.
• Kevad tõi maikuuga pika kuivaperioodi, aga suvi kuju-
nes vihmaseks. 3. juuli äikesetorm lõhkus Lõuna-Eestis 
metsa. Kõige rohkem sadas augustis. 
• Esimene lumesadu oli oktoobri lõpus. Talv saabus no-
vembris, kuid varsti ka lõppes, kuna detsember viis lume 
ära ja oli eriliselt soe.

ÜLDIST
• Valitsus kinnitas metsanduse arengukava 2010–2020 
rakendusplaani järgmiseks neljaks aastaks. Peatähele-
panu alla võeti metsaressursi vananemise probleem ja 
metsade kvaliteetne uuendamine, samuti 2011–2015 esi-

le tulnud probleemid, nagu metsaressursi tarbimisväär-
tuse vähenemine, kodumaiste metsaistikute puudus ja 
metsaomanike ebavõrdne kohtlemine loodusväärtuste 
kaitsega seotult.
• Keskkonnaministeerium esitles erametsaomandi struk-
tuuri ja kasutamise uuringut. Näiteks selgus, et 2015. 
aastal kavandati majandustegevust 81 352 ha erametsa-
maal, mis moodustab ainult 7,6% erametsade pindalast. 
Juriidilisest isikust metsaomanikud olid ligi kaks korda 
aktiivsemad.
• Sügisel lõppes Tihemetsas kooliaeg, kuna Pärnumaa 
kutsehariduskeskus otsustas Tihemetsa õppekoha sul-
geda. Tihemetsa kool oli Eesti vanim metsakool, mis 
avati 1925. aastal Voltveti Metsakoolina.
• Keskkonnaministeerium asus jälle metsaseadust muut-
ma. Muudatuste eesmärk oli muuta metsade  
majandamist paindlikumaks ja vähendada büro kraatiat. 

10 000 ühistuliiget, energiapuit, majandamise tulukus

2016
aasta puu – kuslapuu (harilik kuslapuu ja sinine kuslapuu)

aasta lind – rasvatihane

aasta loom – mäger

aasta orhidee – tumepunane neiuvaip

aasta muld – rabamuld

Harilik kuslapuu
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Muu hulgas pöörati tähele panu lageraie kõrval alterna-
tiivsetele uuendus raieviisidele.
• Rail Balticu raudteetrassi planeering sai esimese 
kohtuasja. Asukohavaliku, mis oli kujunenud üheainsa 
variandi küsimuseks, andsid kohtusse 16 Harju- ja Rapla-
maa elanikku ja kaks külaseltsi.
• Keskkonnaagentuur sai valmis väljaande „Mets 2014”: 
metsamaa katab Eestist 50,3%.  44% metsamaast on 
riigimets (sellest 41% RMK halduses), 48% eramets (sel-
lest 33% füüsiliste ja 15% juriidiliste isikute maa) ja 8% 
reformimata metsamaa.
• Õiguskantsler Ülle Madise tegi riigikogule ettepaneku 
viia looduskaitseseadus looduskaitsepiirangute õiglase 
hüvitamise osas põhiseadusega kooskõlla. Eelkõige tõi 

ta välja looduskaitsepiirangutega maade riigile ostmise: 
riik on lubanud maad välja osta, kuid pole seda kohe 
teinud ja on pannud inimesed ootama järjekorras, mille 
viimased võivad senise väljaostutempo juures jõuda 
müügitehinguni alles kaheksa aasta pärast. Õiguskants-
leri pöördumine oli seotud erametsaliidu talle saadetud 
kirjaga, kus oli ka põhjalikult toodud näiteid loodus-
kaitsepiirangutest, mille puhul maaomanikud õiglast ja 
kohest hüvitust ei saa.
• Keskkonnaministri määrusega uuendati metsa kulti-
veerimismaterjali – metsapuu seemnete ja metsataime-
de – päritolu, tarnimise ja turustamise nõudeid. Kaotati 
okaspuutaimede päritolu nõue.  Leedust pärit taimede-
ga lubati metsi uuendada veel 2021. aasta lõpuni.  

KONVERENTSID, TÄHTPÄEVAD, KAMPAANIAD
• Võrumaa metsaomanike liit tähistas oma 20. tegevus-
aastat. Liidu asutasid 1996. aastal 13 metsaomanikku, 
kuid nüüd oli liikmeid 671.
• 21. märtsil oli rahvusvaheline metsapäev “Mets ja vesi”. 
• Valitsuse otsus lubada Narva elektrijaamades taastuv-
energia statistikakaubanduse raames taas puitu kasuta-
da tekitas suure avaliku vaidluse.  
• Suveks viis lendoravate kaitse teema petitsioonini, 
millega nõuti raiete peatamist kõikidel aladel, kus Ida-Vi-
rumaal veel lendoravatele sobilikke elutingimusi on. 
Aasta lõpuks jõudis petitsiooni vormis vastuseisuni met-
saseaduse muutmine ja eelkõige teatud viljakate kasvu-
kohtade kuusikute raievanuse alandamise plaan.
• 8. juunil riigikogus peetud puidutööstuse konverentsil 
“Väärtustame metsa – kasvatame majandust” puudutati 
kõige muu kõrval avalikkuse ette jõudnud ideed, mille 
autor ühendus Organic Estonia – kuulutada kõik Eesti 
metsad mahemetsadeks. 
• 14. septembril oli Erametsakeskuse, RMK ja taastuv-
energia koja korraldatud seminar „Puit energiaks 2016“. 
Arutleti võimaluste üle, kuidas selle keskkonnasõbra-
liku kütuse varumist ja kasutamist veelgi hoogustada. 
Nenditi, et 2014. aastal oli Eestis raiemaht 10,4 mln 
tihumeetrit, aastal 2015 toodi küttepuitu metsast välja 

maksimumkogus – 4,5 mln tihumeetrit. Näiteks  
15 aastat tagasi olid need numbrid 12,7 mln tm ja  
3,1 mln tm. Raiemahud on veidi tõusnud, püsides  
15 aasta vaates stabiilsena, tunduvalt on suure nenud 
puiduenergia osakaal energiaga varustatuses – 2000. 
aastal oli see 24,5%, 2015. aastal 34,8%.

Metsaomanikud Võrumaa erametsanduse ühe eestvedaja erki 
soka metsas puude kõrgust hindamas

PUIDUTURG
Aasta algas puiduhindade tuntava langusega, mis 
kehtis kõikide puidusortide puhul, välja arvatud leht-
puu jämesordid. Mitu ettevõtet olid puidu vastuvõtu 
peatanud. Hindade sama seis kestis tegelikult sügise-
ni, mil männipalgi hinna kerget langust mõjutas veel 
3. juuli tormis lõhutud metsade puidu turuletulek. 

Lehtpuu jämesortidest säilitas kõige paremini oma 
hinnataset kasepakk.

Sügis tõi positiivse muutuse paberipuiduturul, kus 
hinnad hakkasid hoopis ülespoole minema. See jätkus 
aasta lõpuni, mil kõige paremas kasvus oli kuusepa-
beripuidu hind.
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Küttepuidu hind jäi jätkuvalt erakordselt madalale 
tasemele.

Positiivseid ootusi tekitasid jätkuvalt tööstusette-
võtete investeeringud, mille mõju avaldumist puidu-
turule loodeti 2017. aastaks. Mahu- ja käibekasv tuli 
päevakorrale eriti vineeri, graanuli ja saematerjali 
tootmises. Juba kostis ka, et mõned ettevõtted kurda-
vad palgipuudust.

AS Toftan käivitas Võrumaal võimsa peenpalgi-
saeveski, kus kasutatakse kolmemeetrist okaspuu 
peenpalki ja okaspuu paberipuitu. Graanulitootmise 
jõudsa kasvu mõjud puiduhindadele veel ei avaldu-
nud, kuna eksporditurgudel ei olnud graanulite müü-
giga kõige parem seis. 

Erametsakeskuse kvartalite kaupa avaldatavale 
hinnastatistika ülevaatele lisandus aasta keskpaigast 

hinnang puidu varumis- ja transpordikulude kohta 
ning hakati välja tooma nende baasil arvestatud nn 
kännuraha. 

Selgituseks lisati, et kogu hinnastatistika tugineb 
lõpplaohindadel ja kui metsaomanik soovib välja ar-
vutada kännuraha ehk kasvava metsa müügi hinda, 
siis tuleb tal lõpplaohinnast maha lahutada puidu  
varumiskulud (raiumine ja kokkuvedu) ja autotrans-
port lõpplattu (tarbija juurde). 

Hinnangu koostamisel kasutatakse nende metsa-
ühistute andmeid, kes puidu varumise ja müügiga te-
gelevad. Metsaühistute andmete ja ekspertarvamuste 
põhjal jäid sügisel varumiskulud keskmiste raielankide 
korral 12,5–15 euro vahele ja transpordikulu oli 7–8 eu-
rot tihumeetri kohta.

• Soe pole hea ja külm pole hea. Aasta alguse külma-
laine võimaldas lõpuks normaalselt raietöid teha, aga 
maapind jäi kohati lume all pehmeks. Masinamehed 
rääkisid, et liiga soe talv pole hea ja ka liiga külm talv 
mitte, sest pakane võib masinaid kahjustada. Talve va-
helduvad ilmaolud tekitasid piirkonniti erakordselt palju 
lumevaalimist.
• Juulitorm. Lõuna-Eesti metsasid laastanud torm 3. 
juulil koondas keskkonnaametnikud piirkonna metsades-
se metsateatistega tegelema ja metsaühistud kutsusid 
metsaomanikke üles tulema ühistust nõu ja abi saama.
• Metsaomaniku kulud. Virumaa metsaühistu tegi aja-
lehe jaoks näitliku ülevaate metsaomaniku kuludest, et 
selgitada, kuidas metsa majandamine ei tähenda ainult 
raiet ja raietulu taskusse panemist. Näiteks: inventee-
rimisandmete ja metsamajanduskava eest keskmiselt 
13–14 €/ha, metsa uuendamine 700–900 €/ha, sellest 
maapinna ettevalmistamine 150 €/ha, valgustusraie 
150–200 €/ha jne.
• Väikesed metsamasinad. MTÜ Ühinenud Metsaoma-
nikud kaudu olid Eesti metsa jõudnud Soomes toode-
tud väikeharvester ja väikeforvarder, mida MTÜ kasutas 
selles mõttes katseliselt, et tootja sai tagasisidet, mille 
põhjal masinaid veelgi täiustada. Samal ajal tutvusid 
uute masinatega Eesti teiste piirkondade metsaomani-
kud.
• Männikärsakas tõstis pead. Tavatult põuane kevad 
tõi piirkonniti kaasa okaspuukultuuride erakordselt suuri 
männikärsaka kahjustusi. Erametsaliit kutsus metsa-
omanikke üles oma kultuure üle vaatama ja jagas õpe-
tusi, kuidas kahjustuste korral käituda.

Männikärsaka mardikad, keda meelitab 
okaspuu kändude lõhn, koorivad toitudes 
väikeste puude tüvedel koort ja enamasti 
teevad seda laiguti. Massilisema esinemise 

korral võivad nad koorida tüved tervenisti paljaks, nii 
et taimed hukkuvad. Väiksema kahjustuse korral või-
vad puud kahjustuse üle elada, kuid nende kasv võib 
olla pärsitud.

Tõrjeks on väiksematel aladel võimalik putukad 
lihtsalt kokku korjata.
Suuremate alade puhul aitab pritsimine metsas kasu-

tada lubatud taimekaitsevahendiga. 
Uudse lahendusena pakuvad mõned taimekasvatajad 

istutamiseks n-ö vahatatud taimi ehk selliseid, mis on 
juba taimlas kärsakakahjustuse vastu töödeldud.

METSAS

Metsamajandajate 2016. aasta kokkutulek oli Valgamaal 2015. 
aasta parima metsamajandaja tõnu Mändla maadel. Muu hul-

gas käidi vaatamas juulitormis räsitud riigimetsa

              Mida männikärsakas teeb?
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TOETUSTEST
• Siseriiklikud metsatoetused sattusid 2016.  
aastal n-ö löögi alla. Põhjuseks see, et valitsus ot-
sustas põlevkivisektori probleemide lahenda miseks 
vähendada 2017. aasta lõpuni keskkonna- ja ressur-
sitasusid. Sellega seoses vähenes ka KIKi eelarve 35 
miljoni euro ehk kolmandiku võrra. Üleval oli plaan 
proportsionaalselt vähen dada ka keskkonnaprojek-
tide rahastamist ja erametsanduse toetustele tähen-
das see seda, et eelarve kahaneb 3,7 miljonilt eurolt 
2,38 miljo nile eurole.

Selle vastu protesteeris avalikult erametsaliit, kes 
leidis, et KIKi nõukogu peaks eelarve järsu vähenemi-
se olukorras leidma kokkuhoiukohti diferentseeritult 
ehk jätkama täies mahus projekte, mille abil luuakse 
ühiskonnas positiiv set lisandväärtust – luuakse töö-

kohti ja lisandub maksutulu. Üheks selliseks vald-
konnaks on erametsandus. Kui kärbe ikkagi tehakse, 
satuvad löögi alla ka metsanduse arengukava ees-
märgid.
• Septembri lõpus teatas Erametsakeskus, et metsa-
omanike nõustamiseks 2016. aastaks planeeritud 450 
000 eurot ja täiendavalt eraldatud 20 000 eurot on 
ära kasutatud. Kuni aasta lõpuni tuli metsaomanikel 
nõustamise eest täies ulatuses ise maksta.
• Rekordi püstitas seekord metsa maaparandus tööde 
toetus. Esitati 91 taotlust kogusummas 500 000 
eurot. Toetust sooviti kasutada üle 34 132 meetri ees-
voolu uuendamiseks, üle 199 033 meetri kuivendus-
kraavide uuendamiseks, ligi 21 611 meetri voolunõva 
rajamiseks ja 940 meetri truupide uuendamiseks.

Jaanuaris tegi valitsus otsuse, et Narva elektri jaamades 
võib jätkata taastuvenergia ekspordi eesmärgil puidu 
põletamist. Metsa omanikke see otsus rõõmustas, sest 
tekkis lootus, et lisanõudlus hakkpuiduturul normalisee-
rib hakkpuidumaterjali hinna ka muudes Eesti piirkonda-
des ning et taas on mõtet võsa metsast välja tuua.

Avalikkus paraku mõistis otsust teisiti ehk keskenduti 
küsimusele, et raietööd muutuvad aktiivsemaks. See 
tekitas suure avaliku diskussiooni. Ajalehtedesse ilmusid 
protestid „üleraie” vastu ja asjatundjate selgitused, miks 
võsaraiet kartma ei peaks. Näiteks keskkonna-
ministeerium: „Võimalikud puidu biomassi allikad on seni 
vähe kasutust leidnud hall-lepikud. Vähe kasutatakse 
ka raiejäätmeid ning kände. Puitkütuste energeetilise 
potentsiaali hindamisel tuleb arvesse võtta ka näiteks 
elektriliinidelt, kraavidest ja teede äärest raiutav bio-
mass ning Eesti saetööstustes tekkiv saepuru, hakkpuit 
ja muud puidujäätmed, mille koguseks võib hinnata  
500 000 m³.”

Mida Narva otsus kaasa toob?
Pikem selgitus tuli ka Eesti Energia poolt. Mida puitkü-
tuse kasutamine Narvas kaasa toob? Esiteks seda, et 
otsemaid ei hakka võsa- või puithakkekoormad Narva 
poole sõitma. Valitsuse otsuse järgi saavad Narva Elekt-
rijaamad tulevikus osaleda taastuvenergia ühisturul ehk 
saavad toodetud taastuvenergia statistilisi ühikuid müüa 
liikmesriikidele, kes ei suuda enda 2020. aastaks seatud 

kohustuslikke taastuvenergia eesmärke täita. Ent valit-
suse otsuse ajaks polnud ELis veel ühtegi sellist tehingut 
tehtud.

Narva elektrijaamad lööksid sel ühisturul hästi läbi, 
kuna puitkütuse kasutamine täiendavaid kulutusi kaasa 
ei tooks. Taastuvenergiat toodeti 2009. aasta lõpust. Lõ-
petati, kui valitsus 2012. aastal otsustas, et Narva elekt-
rijaamadele bio massist taastuvenergia tootmiseks Eesti 
siseriiklikku toetust enam ei maksta. Nüüdne otsus ei 
taasta toetust, mistõttu juttudel elektrihinna tõusust ei 
ole alust – statistikakaubanduses tasub taastuvenergia 
tootmiseks vajaliku toetuse see riik, kes taastuvenergia 
ühikuid osta soovib.

Narva elektrijaamad suudaks toota biomassist kokku 
u 2,5 teravatt-tundi taastuvelektrit aastas, millele kuluks 
ligi 3 miljonit tihumeetrit madala kvaliteedilist puitu, mis 
ei sobi tooraineks ei paberi- ega puidutööstusele, vaid 
jääb enamasti metsa alla kõdunema. 

Eesti aastane raiemaht on viimastel aastatel olnud u 
10 miljonit tihumeetrit. Metsanduse arengukavas sätes-
tatud säästliku metsamajandamise piirmääraks on kuni 
15 miljonit tihumeetrit aastas. Viimase 10 aasta raiemaht 
on pidevalt jäänud alla metsa loomulikule juurdekasvule, 
mistõttu on Eestis lisaks ka märkimisväärne üleseisnud 
puistute tagavara, mis ulatub 50 miljoni tihumeetrini. 
Kuigi see loob head eeldused Narvas suuremahulise 
taastuvenergia tootmise alustamiseks, lepiti valitsuses 
kokku, et enne iga statistikakaubanduse lepingut hinna-

Sõna „raie” tekitas taas ühiskonnas vastu-
reaktsioone
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takse selle võimalikku mõju Eesti puiduturule, et vältida 
turu hinnamoonutusi. Eesti Energia lubas, et hinna sta-
biilsuse nimel oldaks valmis ka importima energeetilist 
puitu hoopis teistest Läänemere maadest.

Toetajad ja vastased
Erametsaliit mõistetavalt tervitas valitsuse otsust. Met-
sa- ja puidutööstusliit toetas seda samuti ehk pidas 
otsust „positiivseks suunaks, mis aitab erametsaoma-
nikel majandada metsakinnistuid, kus palgipuu osakaal 
on väike”. Liit märkis samas, et kogu metsatööstus on 
teinud ja teeb tootmise laiendusse suuri investeeringuid 
ja murelikuks teeb, kui Narva kohe täies räägitud mahus 
puitkütusele üle läheks, sest metsadest raiutav puidu-
kogus ei saa äkiliselt kasvada ning nii võib tekkida pui-
duturul konkurents, mis tööstuse toormeosa vähendaks. 
Ühesõnaga tehti ettepanek, et Narva elektrijaamade 
puitkütusele minek toimuks järkjärgult.

Üsna vastu olid valitsuse otsusele aga looduskaitsjad 
ja osa teadlastest. Ajalehtedesse jõudis järjest kirjutisi, 
kus valitsust süüdistati selles, et soodustatakse „Eesti 
metsa lagedaks raiumist”, mille nelja miljoni tihumeetri 
raiumine kirjutajate arvates kaasa tooks.

Keskkonnaministeerium pidi järjest selgitusi jagama. 
Muu hulgas, et mingit hüppelist raiemahu tõusu ei tule 
ning et eelkõige peetakse silmas madalakvaliteedilist 
metsamaterjali, millele ei ole Eestis pikalt turgu olnud. 

Ministeerium rõhutas, et nõudluse tekitamine ammu 
raieküpseks saanud ja siiani kasutust mitteleidnud leht-
puupuidule on hoopis hea ja seeläbi tekkiv positiivne 
rahavoog võimaldaks erametsaomanikel, kellele see 
kasutamata ressurss peamiselt kuulub, teha investee-
ringuid metsade majandamisse, luua seeläbi töökohti 
metsasektorisse ja tekitada metsaosasid, mis tulevikus 
täiendavalt süsinikku seovad.

Arvestus oli selline, et Eesti metsade võimalikust ka-
sutusmahust jääb igal aastal tarbimata 2 kuni 5 miljonit 
m³ puitu ning kui see kasutusele võetakse, jäädaks ikka 
metsanduse arengukavas kokku lepitud raiemahu piiri-
desse. Olulisest mõjust metsaelustikule saaks rääkida, 
kui kogumaht ületaks metsanduse arengukavas kokku-
lepitut, kuid seda ette näha ei ole.

Ministeeriumi toetasid metsaomanikud ise, tuues näi-
teid, kuidas energiatootmiseks sobivate raiejääkide hind 
on langenud nii madalale, et selle väljavedu ja müük ei 
tasu enam ära. Veel 2012. aastal oli hind neli korda kõr-
gem. See just oli aeg, mil Narva jaamades puitu põletati.

Harvester laasib puud
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• Aastal 2015 toodeti enam kui 40% Eesti kaugküttesoo-
jusest hakkpuidust (üle 2 Twh). Uusi hakkpuidu kasu-
tajaid lisandus järjest, näiteks Tallinnas (Väo2), Loksal, 
Tapal, Otepääl ja Viljandis. Vähenes vajadus hakkpuitu 
kaugele transportida.
• Aasta lõpuks rajatud koostootmisjaamade soojus-
võimsus ulatus tasemeni 203,55 MW, elektrivõimsus oli 
87,99 MW, elektrit toodeti koostootmisjaamades kokku 
742 Gwh.
• ELi taastuvenergia direktiivi kohaselt peaks Eestis 2020. 
aastaks olema 25% energia sisetarbimisest taastuvener-
gia. Eestil oli see kohustus täidetud (2015. aastal 26,4%). 

• Siht on, et 2030. aastal toodetakse Eestis 80% sooju-
sest biomassist. Koos tööstuslike koostootmisjaamade-
ga lisanduks puidu tarbimist kokku 2,2 miljoni tihumeet-
ri võrra.
• Aastatel 2016–2018 kasvab puidu täiendav tarbimine 
kaugküttesektoris 730 000 tihumeetri (1530 GWh) võrra.
• Näiteks 2015. aastal oli Eesti raiemaht 10,1 miljonit 
tihumeetrit puitu. Sellest üle poole ehk 5,52 miljonit 
tihumeetrit läks energia tootmiseks, sh halud, notid 1,9 
miljonit tm, puitbrikett 30 300 tm, hakkpuit ja puidu-
jäätmed 2,4 miljonit tm, puidugraanulid 1,2 miljonit tm, 
puusüsi 182 800 tm.

Metsade tagavara enamuspuuliigiti:
osakaalu võrdlus riigimetsas ja muudes metsades

kuuskmänd kask haab sanglepp hall-lepp teised

riigimets

muud metsad

Põhjus, miks rohelised 
muretsevad kuusikute 
raievanuse pärast

Põhjus, miks erametsa-
omanikud
pooldavad küttepuidu 
kasutamise täiendavaid 
võimalusi

aastaraamat mets 2014; smi 2014

Puiduenergeetika seis

Eestis on 112 922 metsaomanikku
Keskkonnaministeerium tellis 2015. aastal Eesti era-
metsaomandi struktuuri ja kasutamise kordusuuringu 
(eelmine on aastast 2011), mis võimaldas esimest korda 
võrrelda suhteliselt põhjalikku andmestikku. Veidi kaks 
OÜ For-Info tööd siiski teineteisest ka erinesid, kuna 
alusandmeid täiendati. Näiteks arvati juurde korteri-
omandiga metsaomanike andmed, mida eelmises töös 
ei arvestatud.

Väiksemaks ja suuremaks
Märgata oli nii väikeste kui ka suurte omandite arvu 
suurenemist ja metsamaade jätkuvat juriidiliste isikute 
kätte koondumise tendentsi. Väikeomandite arvu suu-

renemise üheks põhjuseks pidasid uurijad, et ilmselt on 
metsamaa müügil tehtud kinnistute jagamisi, näiteks on 
jätnud müüja oma majaümbruse metsa endale alles.

Veidi on suurenenud naismetsaomanike arv. Ja met-
saomanikud on muutunud vanemaks. Bioloogilise vana-
nemise kõrval oletasid uurijad, et pärijad (eriti vanuse-
grupis 31–40 aastat) on altimad metsamaid ära müüma.

Uuringusse olid haaratud kõik maaomanikud, kellel 
vähemalt 0,1 ha metsamaad. Kõiki erametsaomanikke 
arvestades oli keskmine metsamaa pindala selle töö jär-
gi 9,33 hektarit (2011. aastal oli 10,39 ha). 

Füüsilisest isikust metsomanike arvu suure nemise 
kõrval on nende omandi üldpindala ja keskmine pindala 
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vähenemas. Omand on nii-öelda fragmenteeruv. Jurii-
diliste isikute puhul on nii omanike arv kui ka pindala 
suurenemas. 

Kokku on loetud ühele omanikule kuuluvate katast-
riüksuste arv. Ühe üksuse omanikke oli üle 60%, kuid 
kogu metsamaast kuulus neile vaid viiendik. Enamvä-
hem samadesse suurusjärkudesse jäävad mitme katast-
riüksuse omanike osa nii arvu kui pindala poolest, kuid 
suurema katastriüksuste arvuga omanike puhul hakkab 
pindala osa suurenema. 

Rohkem kui kuus katastriüksust on omanikel, kelle arv 
omanike koguarvust on väiksem kui 1%. Suurenenud on 
nende hulk, kellele kuulub neid üksusi üle 100. Neid on 
71 (2011 oli 42) ja nende metsamaa pindala moodustab 
neljandiku (2011 oli 16,5%) metsamaa kogupindalast. 

Tegutsevad keskmikud
Uuritud on, kes kui aktiivne on olnud metsamajandus-

likke töid tehes. Arvestus on käinud metsateatiste järgi, 
kusjuures metsauuenduse kohta 2015 uuringus enam 
andmeid pole, kuna uuenduse teatist ei pea enam esita-
ma. Samuti ei kajasta teatised enam valgustusraieid.

Ent see on näha, et füüsilisest isikust omanikest on 
kõige aktiivsemad need, kellel 10–50 ha metsamaad, ja 
juriidilisest isikust üle 500 ha metsamaa omanikud.

Näiteks kavandas lageraietest pindala järgi füüsilisest 
isikust metsaomanikud 44,6% ja juriidilisest isikust met-
saomanikud 55,4%. Kavandatud tööd siiski ei tähenda, 
et just nii läkski, sest teatavasti jääb osa metsateatistest 
kasutamata. Seda enam soojade talvede korral.

Raieid kavandas 2014. aastal 10 668  erametsaoma-
nikku ehk 9,4% erametsaomanike koguarvust, ja neile 
kuulus 48,5% erametsade kogupindalast.

Toetusi sai 2014. aastal sai füüsilisest isikust met-
saomanike koguarvust 5,6%, juriidilisest isikust met-
saomanike koguarvust 6,4%. Kokku said toetusi 5,7% 
erametsaomanikest, kellele kuulus 37,1% erametsamaa 
kogupindalast.

Veel on selgitatud, et võrreldes 2010. aastaga on eral-
di uuritud kolme metsandustoetuse puhul toimunud 
selge nihe füüsilisest isikust metsaomanike eelistamise 
poole, juriidilisest isikust metsomanike toetuste maht on 
vähenenud 2,5 korda. 

Toetust saanud metsaomanikud kavandavad tundu-
valt rohkem raieid ehk aktiivsed metsade majandajad on 
ka toetuste peamised kasutajad.

Mis on millega seotud?
Uuringu üks osa selgitab, mis on millega seotud. Kunagi 
tulevikus, kui andmeread on pikemad, saab ilmselt just 
nendest andmetest lugeda välja erametsanduses valit-

MAAL 
47%

VÄLISMAAL 
3%

ALEVIS 
14,1%

LINNAS 
34,2%

Füüsilisest isikust metsaomanikud elukoha järgi 2015

Kokku 112 922 metsaomanikku, kellel 1 065 993 ha metsamaad
Tasub meeles hoida, et juriidilisest isikust metsaomanike seas on ka mikroettevõtteid ehk 1-10 töötajaga äriühinguid

FÜÜSILISEST ISIKUST 
ERAMETSAOMANIKUD

JURIIDILISEST ISIKUST 
ERAMETSAOMANIKUD

107 170 OMANIKKU
688 246 ha METSAMAAD

neist alla 5 ha omand 65,4%

5752 OMANIKKU
377 747 ha METSAMAAD

neist alla 5 ha omand 58,2%

64,6% 35,4%

ÜhEL 
oMAnIKuL 
KESKMISELT 
6,42 ha

ÜhEL 
oMAnIKuL 
KESKMISELT 
65,7 ha

Erametsaomandi jaotus füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel
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erametsategelasi: erametsakeskuse kommunikatsioonijuht Regina Hansen, erametsaliidu tegevjuht Liina Laineveer ja ühinenud 
Metsaomanike tegevjuht kadri-aija Viik

sevaid tendentse. Esialgu jäävad seosed nentimisteks.
• Metsas kavandatavate raiete puhul on kõige nõrgem 
seos metsaomaniku soo ja elukohaga (elukohaga on 
seos olemas ainult raiemahul). Samuti pole olulist seost 
kavandatavate raiete ja saadud metsauuendustoetuste 
vahel. Kõige tugevam seos on raietel ühistusse kuulumi-
se ning saadud metsainventeerimis- ja nõustamistoe-
tuste vahel. 
• Metsauuendustoetuse suurus on kõige rohkem seotud 
ühistusse kuulumisega ja metsamaa pindalaga, vähem 
raiemahuga.
• Nõustamistoetused on tugevamini seotud metsaühistu 
liikmelisusega, metsamaa pinnaga ja omaniku elukohaga.
• Kõigi toetuste kogusumma on seotud eelkõige metsa-
ühistu liikmelisusega, metsamaa pinnaga ja raiemahuga. erametsategelasi: metsaomanik Mihkel Maala (vasakul) Viljan-

dimaalt ja metsakonsulent tiit kosenkranius Pärnumaalt

Uuringu tellija oli Erametsakeskus ja tegija OÜ Finants-
maailm.
• Miljon tm puitu = 20 mln eurot tulu. 2013. aastal oli 
Eesti erametsade kogukattetulu 107 miljonit eurot ning 
2014. aastal 133 miljonit. Kasvu peamine põhjus oli raie-
mahtude suurenemine 2014. aastal. Uuring näitas, et iga 
raiutud puidutihumeetri kohta on keskmine arvestuslik 
kattetulu ligikaudu 20 eurot. Seega loob iga miljon tihu-
meetrit puitu 20 miljoni euro väärtuses kattetulu.

• Tulukust mõjutavad suuresti erinevad kasvukohad, 
boniteedid ja puuliigid, samuti sõltub konkreetsest kas-
vukohast, milliseid metsauuendus ja -hooldustöid on 
seal vaja teha. Eri tüüpi puistuid ja vajalikke töid arvesse 
võttes selgus ettearvatult, et erinevates metsades on 
kattetulu erinevus väga suur, täpsemalt pea sajakordne: 
kui lodusanglepiku puhul oli nominaalne kattetulu hek-
tari kohta aastas 2,6 eurot, siis 1a boniteediga jänese-
kapsamännikus 203 eurot.

Kui kasulik on metsa majandada?
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• Kui arvestada ainult metsamaa väärtust (2014. aastal 
keskmine müügihind 2376 eurot/ha), võib kattetulu 
arvestades jõuda järeldusele, et metsauuendus- ja 
hooldustööd ei ole teatud metsades majanduslikult ots-
tarbekad. Erametsaomanikele mõeldud metsatoetused 
seda tulemust muudavad.

Toetuse suurus metsamaa hektari kohta oli 2014. aas-
tal 4,8 eurot ja 2013. aastal 3,9 eurot. Kui toetusevõima-
lused kasutatakse maksimaalselt ära, suureneb kattetulu 
sõltuvalt kasvukohast ja toetatud tegevuse mahust kuni 
15 eurot hektari kohta aastas. Kogu raieringi arvestuses 
suurendab toetus metsamaa väärtust kuni 1000 euro 
võrra hektari kohta.
• Metsaühistu teenuste kasutamine annab võrreldes 
metsaomaniku üksikostuga hinnaeelise. Eelkõige aval-
dub see logistikakuludes – näiteks on puidu vedu ühise 
ostu korral reeglina tasuta, üksikostul lisandub aga veo-
teenus hinnale. Hinnanguliselt on üksikostu korral teenu-

sed 10–15% kallimad ja istikute ostul võib kulu olla isegi 
20–25% kõrgem, kuna seal on transpordikulu osakaal 
suhteliselt suurem. Ühistu tegevuse oluline eelis on ka, 
et asjaajamist korraldavad asjatundjad. See aitab säästa 
aega ja viib suurema tõenäosusega parimate otsusteni.
• Majandamise tulukust mõjutab ka see, kas töid tehak-
se füüsilise või juriidilise isikuna. Mõju seisneb peamiselt 
käibemaksu erisuses: juriidiline isik saab sisendkäibe-
maksu tagasi ning ostetud teenused on tal seetõttu käi-
bemaksu võrra odavamad. Lisaks tulenevad erinevused 
sellest, kas metsas tehakse uuendus- ja hooldustöid 
või jäetakse mets täielikult looduslikule uuenemisele. 
Enamikus kasvukohtades tuleb mets siiski uuendada ja 
hiljem istutatud kultuure ka hooldada.
• Muu hulgas selgus, et iga puidutihumeeter loob 70 
eurot maksutulu ja iga miljon tihumeetrit ligi 3000 töö-
kohta.

VEEL MÕNED AASTA MÄRGID
•Metsaühistute liikmeskond jõudis 2015. aasta lõpuks 10 
000 liikmeni. 
•Erametsaliidu ettepanekul lõpetas tegevuse Eramet-
sakeskuse nõuandev kogu nõukoda. See asendati liidu 
korraldatava ümarlauaga, kuhu hakati kutsuma esinda-
jad ka erametsaliitu mitte kuuluvatest metsaühistutest, 
et huvide esindatus oleks laiem.
•Algas metsaühistute koondumine ühise Metsaühistu 
kaubamärgi alla. See tõi kaasa ka nimetuste ühtlustumi-
se – ka seltsid ja liidud metsaühistu nimega. Esimestena 
ühinesid Virumaa, Läänemaa, Põlvamaa, Põhja-Eesti, 
Vooremaa ja Valgamaa metsaühistu. Hiljem liitusid ka 
Rakvere ja Võru metsaühistu.
•Erametsaliidu volinikud tegid valitsusele ettepanekuid, 
kuidas saada raha looduskaitseliste maade väljaostuks, 
et maaomanikud ei peaks aastate kaupa järjekorras oo-
tama. Näiteks pakuti, et selleks võiks kulutada 50% riigi-
maade müügi tulust. Samuti pakuti, et ostmiseks võiks 
kasutada osa RMK kasumist, mis on tekkinud seoses 
asjaoluga, et RMK on saanud majandada umbes 200 
000 ha endisi talumaid, mille erastamist ei võimaldatud.
•Eestis hoogustus metsade sertifitseerimine. Otseseks 
tõukeks oli see, et osa kütusetootjaist enam sertifitsee-
rimata puitu vastu ei võtnud. Eestisse jõudis biomassi-
tootjate uus sertifitseerimisskeem SBP. 
•Keskühistu Eramets võttis kasutusele ka Deskise lan-
gihalduse tarkvara, mis oli üks samm juba mõnda aega 
kestnud teel. Metsaühistud on järjest rohkem kasutama 

hakanud metsanduslikku tarkvara, mis aitab pidada ar-
vet ühistu asjaajamistes ja samas korraldada metsatöid. 
Mitu metsaühistut on olnud ka tarkvaraarendajate koos-
tööpartneriks uute lahenduste leidmisel.
•Statistika näitas, et tootmine Eesti puidutööstuses oli 
kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Alates 2011. aastast oli 
tootmine Eestis kasvanud 28%, samal ajal kui Euroopa 
Liidus tervikuna oli see langenud.
•Erametsategelane, metsaomanik Taavi Ehrpais tuli  32. 
raiespordi maailmameistrivõistlustel täpsussaagimise 
maailmameistriks.
•Eestis vahetus valitsus ja erametsaliit pöördus uue 
valitsuskoalitsiooni poole ettepanekutega Eesti majan-
duse elavdamiseks: tasakaalustamaks majanduskasvu 
ja keskkonnakaitse eesmärke, tuleks liidu arvates inves-
teerida ökosüsteemsetesse teenustesse ehk hüvitada 
maaomanikele looduskaitselised piirangud; et elavdada 
füüsiliste isikute metsade majandamist, tuleks kehtes-
tada vähemalt 10% tulumaksusoodustus kasvava metsa 
raieõiguse ja metsamaterjali müügi pealt. Ettepanekud 
puudutasid ka metsaomanike metsakasvatustööde ja 
ühistegevuse arendamise toetamist ning väheväärtusli-
ku puidu laiemat kasutamist. 
•Aasta lõpus paisus suureks avalikkuse ühe osa rahul-
olematus seoses metsaseaduse muutmisega. Keskkon-
naühenduste koda avas veebilehe Eesti metsa kaitseks, 
koguti allkirju ja peeti miitinguid, esmaseks ajendiks 
metsaseaduse muudatustega muuta tahetav kuusikute 
raievanus. 
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Räägib Marku Lamp, keskkonnaministeeriumi 
asekantsler

Kui vaadata metsanduse arengukava aastani 2020, 
jääb mulje, et keskkonnaministeerium üritab tuge-
vasti suunata metsaomanikke metsaühistutesse. Kas 
mulje on õige ja mis selle taga on?
Igal arengukavaperioodil keskendume teatud tegevu-
sele. Praegust arengukava koostades seadsime üldise-
maid eesmärke, mis on saavuta tavad ainult siis, kui ka 
erametsaomanikud on kaasatud. Näiteks see, kui palju 
metsi uuendatakse, kui palju inventeerimisandmeid 
metsaregistris on või kui palju on kaitstavaid alasid, ei 
sõltu ainult riigimetsast, vaid vajame partneriks ka era-
metsaomanikke.

Ühtpidi on olemas katusorganisatsioon, era metsa liit, 
mis poliitilisel tasemel erametsaomanike eest seisab 

ja aitab kaasa mõelda. Aga kuidas jõuda kõikide met-
saomanikeni? Meil on seadused ja toetused, mille abil 
saame nende käitumist mõjutada. Samas on selliseid 
omanikke küll, kes ei ole metsanduse arengukavast mi-
dagi kuulnud, kes ei pruugi teada, mis on erametsaliit 
ega võib-olla sedagi, mis on keskkonnaministeerium. Kui 
ta metsas ei toimeta, ei pea ta teadma, mis on metsa-
seadus ja siis ei pruugi tal ka toetusi vaja olla. 

Eks see kuidagi nii kujunes, et nägime vajadust viia sõ-
numeid suurema hulga metsaomanikeni. Üks tee selleks 
on üldisem, kasutades meediat jms, ning teine on otse-
sem ehk käib metsaomanike organisatsioonide kaudu, mis 
seisavad kohapeal oma liikmete huvide eest ja annavad 
neile nõu. On paigaks, kuhu metsaomanik saab pöörduda, 
kui tal tekib mõte oma metsas midagi tegema hakata. 

Sel ajal, kui viimast arengukava tegime, võttis metsa-
toetustest päris suure osa just nõustamistoetus – indi-
viduaalne ja rühma nõustamine, metsamajandamiskava 
koostamine ja muu selline. Ka metsaühistuid oli palju, aga 
need koondasid metsaomanikest väga väikest osa, samas 
sõltusid ise suurel määral toetustest ehk kuni 90 protsen-
ti ühistute käibest moodustas toetuste vahendamine. 

Meie mõttekäik käis nii, et kui riigi toetused peaks 
ühel hetkel vähenema, võib kannatada metsaomani-
ke nõustamine ja muud teenused, mida nad ühistust 
saavad. Sõnastasime eesmärgi, et metsaühistud võiks 
muutuda elujõulisemaks. Et nad koondaks rohkem met-
saomanikke, et pakuks rohkem teenuseid, et neil tekiks 
oma vahendeid, mis võimaldaks tegevust jätkata ka siis, 
kui riigi tugi väheneb või kaob. Ühesõnaga: tõepoolest 
keskendusime arengukavas sellele, et metsaühistud 
muutuksid tugevamaks.

Kas võiks ütelda nii, et metsaühistud on metsaomani-
kele kõige lähemad kohad, kuhu on koondunud kogu 
vajalik informatsioon?
Kohalik metsaühistu võiks olla metsaomanikele, kes 
enne pole metsaga kokku puutunud, esimene pide-
punkt. Sealt ta saab teada, kuidas oma metsa kohta in-
fot saada, ja nõu, mida oma metsas teha või mida mitte 

Mis metsanduse arengukava taga on?
Metsaseaduse järgi on riigi ülesanded metsanduses: suunata metsandust, töötades selleks välja arengukavasid ja 
seadusakte, tagada metsa hea seisund, pidada metsaressursi arvestust, toetada erametsandust, valitseda ja ma-
jandada riigimetsa, korraldada metsanduses järelevalvet ja tagada metsaelustiku mitmekesisuse kaitset.
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teha. Kui metsaomanik otsustab näiteks hooldusraieid 
teha, saab ta ühistust infot, kes lähikonnas tegijad on 
ja kuidas raiet korraldada. Ka kasvava metsa raieõiguse 
ühised enampakkumised ja puidu ühismüük on ühistu-
tes päris aktiivselt käima läinud.

Järjest rohkem metsatoetusi kolib samuti selles 
mõttes metsaühistutesse, et metsaomanik saab neid 
taotleda ainult ühistu kaudu, ja ühistute toetused on 
seatud sõltuvusse liikmete arvust. Seegi on niisiis sel-
ge siht ühistuid tugevamaks muuta?
Jah, see on suunamine küll, aga liitumine sõltub ka sel-
lest, kui aktiivsed metsaomanikud on. Julgeks arvata, et 
liikmete arvu piirmäär on enamusele ühistutest jõukoha-
ne. Kui tahame, et nad muutuks elujõulisemaks, siis selle 
nimel tulebki natuke vaeva näha. Seesmise konkurentsi 
tekitamine on teadlik tegevus, et metsaühistud poleks 
ainult riigi raha vahendajad. 

Konkurentsiga seoses paraneb teenuste kvaliteet, 
liikmete arvu kasvuga arenevad ühisteenused. See on 
võit ka senistele liikmetele. Näiteks kui kevadel taimi tel-
litakse, on suur vahe, kas tellitakse viiele või viiekümnele 
omanikule. Suurem tellimus võimaldab taime omahinda 
alla viia, massiefekt annab tõhusust.

Mis huvid riigil erametsandusega seoses üldse on? 
Kas kusagil arengukava koostajate ringides arutati 
näiteks ka metsaomanike kui ressursivaldajate ja pui-
dutööstuse seoseid?
Eks kõik huvid on püütud kokku tuua ja kaardistada, üld-
tuntult haaravad need kogu ringi ehk metsanduse sotsiaal-
set, majanduslikku, ökoloogilist ja ka kultuurilist aspekti.

Riigi huvid ei sünni kabinettides, vaid laua taga, kus 
kõik huvigrupid esindatud. See käib nii, kui koostame 
arengukava, aga ka siis, kui valmistame ette seadusi või 
seadusemuudatusi.

Puidu töötlemisest metsanduse arengukava ei räägi, 
kuid ütleb, kui palju ressurssi on ja kui ühtlaselt seda 
saab kasutada pikema aja jooksul ehk et millal võib kui 
palju puitu potentsiaalselt turule tulla. See annab ette-
võtetele signaali, et nii palju on tulemas paberipuud, nii 
palju palki jne puuliikide kaupa. Kirjeldame koguseid, 
mida on potentsiaalselt võimalik Eesti metsadest saada.

Arutelude ringis sündis ka arengukavas kirjas olev op-
timaalne stsenaarium, optimaalne puidukasutuse määr 
12–15 mln tm aastas. Selle kõrval oli välja toodud taga-
sihoidlikum alternatiiv 8 mln ja maksimaalne alternatiiv 
22 mln tm aastas. Nende kolme vahel valiti, võeti opti-
maalne keskmine ja see kirjeldati ära. Samas niisuguseid 
meetmeid, mis ütleks, et peabki selle stsenaariumi järgi 
käima, arengukavas pole. 

Puidu toob tegelikkuses turule ikkagi turg ise ja siin 
mõjutavad asjade käiku pigem puiduhinnad ja metsa-
omanike tahtmised. 

Just väikestele metsaomanikele mõeldes: kas aren-
gukava koostamisel räägitakse ka riigi julgeolekust, 
sellest, et maal keegi oleks, et mets kuulugu pigem 
eestlastele, kes järjepidevust hoiavad?
Keskendumine on olnud pigem sellel, kuidas motiveeri-
da väikeomanikku, et ta metsaomanikuks jääks ja metsa 
maha ei müüks. Sellesama metsanduse arengukava 
tegemise ajal olid päevakorral näiteks füüsilisest isikust 
metsaomaniku tulumaksusoodustused, mis on nüüd-

noor mets erametsas
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seks ka ellu viidud: kui nad müüvad raieõigust või puitu, 
saavad oma tulusid edasi kanda kolme aasta vältel.

Kogu toetuste pakett üldisemalt järgib põhimõtet, et 
metsaomanikel oleks võimalikult võrdsed võimalused, 
olenemata sellest, kas nad on füüsilised või juriidilised 
isikud, väikesed või suured, aga kui näiteks raha on vähe 
ja tuleb kedagi eelistada, siis eelistatakse väikesi.

Kui see väike kahe või nelja hektari omanik ei majan-
da, siis ta toetuste või soodustustega kokku ei puutu. 
Kas riik teeb midagi, et neilgi oleks põhjust end täht-
sana tunda? Tegelikult on me erametsandus ju seda 
rikkam ja tugevam, mida suurem mitmekesisus.
See on tähtis asi, aga kui niipidi vaadata, siis on riik 
väikesest omanikust hoopis kaugenenud, sest oleme ta 
vabastanud kõikidest tülikatest kohustustest. Ta ei pea 
metsateatist esitama ega inventeerimisandmeid tellima. 
Oleme palju leevendusi teinud selle mõttega, et metsa-
omand poleks talle tülinaks kaelas, vaid et ta saaks sealt 
vajadusel oma küttepuu, vahest puukuuri jaoks ehitus-
materjali võtta või niisama jalutada ja seeni korjata.

Seda võiks mõista ka nii, et riik usaldab väikesi. Ei 
pane neile kedagi sappa iga sammu kontrollima...
Jah. Arvame, et see väike metsaomanik, kes üldjuhul 
võiks ka elada oma metsatuka kõrval, teab ju ise kõige 
paremini, mis selle tuka väärtus on ja kuidas sellega ringi 
käia. Ühest küljest ei mõjuta ühe väikese metsatüki ka-
sutus suurt pilti ja teisalt teame, et metsaomanik pole nii 
rumal, et oma väikese metsatükiga midagi sellist teeb, 
millega ise pärast rahul poleks. Otsustamine on antud 
metsaomanike kätte.

Ta kindlasti ei saa otsustaja olla, kui tuleb loodusväär-
tuste hoidja, kes leiab, et just siin on mets, mida tuleb 
säilitada puutumatuna. Siit pinnalt küsimus: kas on 
arutelu all olnud mingid looduskaitsevormid peale 
klassikalise looduskaitse? 
See on natuke lainetena käinud ja praegu jälle tõstatu-
mas, et kas klassikaline looduskaitse on kõige õigem. 
Ühtpidi näeme, et riigimetsas on loodusväärtuste kaits-
mist kiiremini võimalik saavutada. Mõtlen siin nii seda 
looduskaitset, mida me ise riigina, ühiskonnana vajali-
kuks peame, ja ka Euroopa Liidu liikmena saadud kohus-
tusi. Mõnigi kord on seda kõike otstarbekam korraldada 
just riigimetsas. Erametsades on loodusväärtuste kaitse 
alla võtmine pikem protsess, kaasneb metsaomanikega 
konsulteerimine, et kas ja mis tingimustel kaitse tagada. 
Metsaomanikud on muutunud järjest teadlikumaks, nad 
tunnevad oma omandi piirangute vastu järjest rohkem 
huvi, soovivad saada hüvitisi. 

See, kui riik mingil ajal need alad, mis erametsas 

kaitset väärivad, kokku ostab, võib olla ka mitte kõige 
õigem samm, viib eraomanikke hoopis loodus kaitsest 
eemale. Sellist olukorda tekitada ei tahaks.

Minu meelest väga positiivne, et erametsaliit on ka 
meilt küsinud, kas ei ole mingeid alternatiivseid lähene-
misi, kus metsaomanik saaks ise aktiivselt kaasa rääkida 
selles, mis väärtused ta maal on, ja ise teha ettepane-
kuid, kuidas neid väärtusi kaitsta.

erametsategelane Leili Mihkelson, kes on pälvinud keskkonna-
ministeeriumilt väikese looduskaitsemärgi

Parim metsamajandaja 2016 Rain ajaots koos abikaasa annega
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Aga tundub, et kõigepealt peame selle ringi läbi tege-
ma, mis tagab, et esialgsed Euroopa Liidu kohustused 
oleks täidetud. Pärast seda hea meelega arendaks dis-
kussiooni, kuidas erametsa des looduskaitset teistmoodi 
korraldada. Olgu see siis näiteks ökosüsteemi teenuste 
kaudu, kus saame kirjeldada, mis need teenused on, 
vaadata, mis tulu ühiskond nendest saab, kes on nende 
väärtuste omanik ja kes peaks olema maksja.

Me tegelikult oleme sellega alustanud, et keskkonna-
agentuur on hindamas, mis need ökosüsteemsed tee-
nused üldse on. Võib-olla just sellelt pinnalt saaks edasi 
minna ka arutelu, et äkki on olemas veel mingid hoopis 
teistsugused mehhanismid, mille abil looduskaitseliselt 
väärtuslikke alasid paremini kaitsta. Ühtegi alternatiivset 
hästi toimivat lahendust kohe varnast võtta ei ole.

Mida need Euroopa Liidu kohustused, mis veel täita 
vaja, endast kujutavad?
On kaks suuremat teemade ringi. Üks on see, mida 
oleme ise metsapoliitikas ja arengukavaga öelnud: et 
meie siseriiklikult oluline rangelt kaitstavate metsade 
pindala ja tüpoloogiline esindatus oleksid olemas. Teine 
on Euroopa Liidu Natura 2000 võrgustiku toimimisest ja 
esinduslikkusest lähtuv: et Euroopas olulised elupaiga-
tüübid oleks kaitse all ja kaitse tagatud. Sellega on seo-
tud praegu käimas olev tegevus, kus vaadatakse suures 
mahus üle olemasolevate kaitsealade kaitse-eeskirju. 
Teatud vanematel kaitsealadel ei pruugi seniste eeskirja-
dega olla kaitse tagatud nii, nagu Euroopa Liidus on ette 
nähtud. 

Seniste kaitse-eeskirjade ülevaatus võtab veel aega 
mitu aastat. Samas saab kinnitada, et päris uute kaitse-
alade loomiseks eramaal meil mingit otsest vajadust ei 
ole ja seda ei näe ka seoses Euroopa Liidu kohustustega.

Roheline mõte laieneb ja süveneb. Võib ju juhtuda, et 
Brüssel tuleb välja täiendavate suunistega. 
Loodusdirektiivide ümbervaatamine oli Brüsselis päe-
vakorral mõni aasta tagasi. Praegu ollakse seisukohal, et 
neid muutma ei hakata, et üldine raamistik jääb samaks. 

Pigem võiks üle vaadata tegutsemisjuhiseid. Osades 
riikides ei suudeta kaitset tagada ja teistel on nii, nagu 
meilgi, et direktiivi järgi peame kaitsma ka neid liike, mis 
ohus ei ole ja tegelikult riiklikku kaitset ei vaja. Meil on 
selliseks liigiks näiteks karu. 

Meie soov Brüsselile on, et liikmesriigid saaks rohkem 
vabadust ise otsuseid teha, kuid tundub, et mängureeg-
lid on jäämas samaks.

Teine asi on, kui meil endil on tekkinud liike, kelle 
arvukus drastiliselt langeb. Siis peame nende kaitseks 
täiendavaid alasid kaitse alla võtma. Näiteks on selliseks 
liigiks lendorav. Tema kaitsmine on Eestis praegu päeva-

korral ja kõige paremad lahendused leiame päris kind-
lasti vaid siis, kui otsime neid koos metsaomanikega.

Kui palju tänapäeval eramaadel olevate loodusväär-
tuste kaitsest rääkides tulevad jutuks muud motivee-
rimise-kompenseerimise viisid peale raha? 
Viimatisel erametsaseminaril keegi ka käis selle mõtte 
välja, et võiks vähemalt tunnustada. Neid metsaoma-
nikke on kindlalt, kes tahavadki jätta oma metsa mõne 
loodusala ja ei soovi selle eest mitte midagi. Samamoodi 
on neid, kes tegevuspiirangute eest tahavad rahalist 
kompensatsiooni.

Eelmisel aastal pälvis looduskaitsemärgi metsaomanik 
Leili Mihkelson, kes on oma loodushoiumõttega laiemalt 
silma paistnud. Kindlalt võiks niisugust tunnustamist 
rohkem olla.

Kas raievastased aktsioonid, allkirjade kogumised jne 
on Eestis aset leidnud alati, kui metsanduslikes õigus-
aktides muudatusi tehakse? On siin oma seaduspära?
Otsest seaduspära ei ole märganud. Aktsioonid kaasne-
vad, kui päevakorral on mingid muudatused, mille sisu 
on tähtis, või kui on lihtsalt selline aeg, mil ühiskonna 
teatud grupid näevad võimalust ja võimendavad enda 
huvi, saades kaasatulijatest tuge. On inimesed, kes ta-
havadki oma arvamust väljendada, aga pahatihti on seal 
taga veel ka poliitilisi ambitsioone, mis muide on alati 
tagantjärele välja tulnud.

siin pildil näeb püsimetsana majandatavat metsa
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Räägib Jaanus Aun, Erametsakeskuse 
juhatuse liige

Kas metsaühistute areng on käinud seda rada, mis 
vaja?
Tagantjärele vaadates tundub väga loogiline, et mingi 
areng toimus ja mingi ei tulnud ka välja, sest ei sobinud 
sellesse perioodi, aeg polnud veel küps. 

Idealistina oleks muidugi tahtnud, et mõned asjad 
oleks kohe olnud teistmoodi. Näiteks need ühistud, mis 
sündisid, kui 1990. aastate alguses erametsad tekkima 
hakkasid, olid tulundusliku joonega, loodeti koos puitu 
müüa ja olid suured plaanid saada metsaomanikena ka 
metsatööstuse osanikeks. Minu meelest olid need plaa-
nid väga head ja kahju, et neist ei tulnud midagi välja. Ei 
tulnud, sest kontekst oli teine.

1990. aastate lõpus oli ikka seda lootust, et ühistu 
aitaks metsaomanikel metsa majandada, mitte ainult ei 
räägiks õppepäevadel, kuidas majandada võiks. Sellest 
ka ei tulnud tookord välja, sest levinud oli must puidu-
müük. Metsaühistu oleks pidanud mingigi asja teist-
moodi tegema, aga ei saanud, sest talle pakuti kõlvatut 
konkurentsi. Võime jälle tagantjärele nentida, et para-
tamatult ei saanud majandustegevusega tegelda, aga 
kahju, et see paratamatus Eestis tol ajal eksisteeris.

MIs MetsanDUse aRengUkaVa taga On?/VäIke saab sUUReks üHIstU kaUDU

Demokraatlikus ühiskonnas on see kõik normaalne. 
Meie huvi sellises olukorras on näidata, mida me teeme, 
miks ja millega see seotud on. Ka siis, kui avalikule hu-
vile on mingitel muudel eesmärkidel natuke kaasa aida-
tud, on see ikkagi positiivne. Sest võib-olla siis, kui kära 
vaibub, süvenetakse ka sisusse ja saadakse metsanduse 
kohta teada üht-teist sellist, mida varem ei teatud.

Saadakse asjast paremini aru ja osatakse paremini 
kaasa rääkida. Ja meie omakorda oskame paremini aru 
saada, mida soovitakse tegelikult. 

Näiteks kümme aastat tagasi ei olnud niisuguseid laia 
ulatusega aktsioone nagu praegu. Nüüd on sotsiaalvõr-
gustike kaudu võimalik hoopis laiemalt teavet levitada ja 
ka kiiret tagasisidet saada.
 
Kas tuleb päevakorrale erametsade kevadise raierahu 
kehtestamine, nagu viimatise aktsiooni harjal pakuti? 

Ornitoloogid on öelnud, et nad tahaks sellest rääkida, 
kui tuleb uue metsanduse arengukava tegemine. Ar-
van, et see ongi teema, mida arutama peaks. Hetkel on 
arvamusi nii ja naa. Ühed ütlevad, et kui riigimets peab 

raierahu, siis peaks erametsas ka seda tegema. Samas 
teised räägivad, et erametsas pigem pole vaja raierahu 
kehtestada ja et kas siis kuupäevast kuupäevani kehtiv 
aeg ikka parandab lindude eluolu nii suurel määral, et 
see kaalub üles kõik teise poole huvid.

Praegu on raierahu erametsas välja käidud kui hea 
tava või eetika küsimus. Minu arvates tasuks enne käs-
kude-keeldude juurde minemist keskenduda ka sellele, 
et metsaomanikel oleks rohkem teavet neist, kes ta met-
sas elavad, kuidas pesitsevad, kuidas seda tähele panna.

On metsaomanikke, kes ütlevad, et neid raierahu 
kehtestamine ei puuduta kuidagi, kuna nad nagunii 
kevaditi raietöid ei tee.
Mitu aastat tagasi allkirjastasid metsanduslikud hu-
vigrupid metsanduse hea tava kõige üldisemad suunad. 
Ja samas on hulk metsaomanikke, kes järgivadki häid 
tavasid ning ei vaja nende kehtestamist seadusena. Ma 
tahaks, et metsaomanikud ise propageeriks neid tavasid 
rohkem. Oma metsa head peremehed tõepoolest ei vaja 
igaks sammuks käske ja keelde.

Väike saab suureks ühistu kaudu
Esimesed taasiseseisvunud Eesti metsaühistud sündisid 1990. aastate alguses. Sellest peale on metsaomanike 
ühistuline liikumine teinud läbi terve jada muutusi. Ühtlasemaks muutus areng pärast sajandivahetust, kui ühistute 
elu hakkasid mõjutama riigi metsatoetused. Üsna lühikese ajaga oleme 2010. aastate keskpaigaks jõudnud sinna, 
et nüüd on päevakorral toetuste abil kosunud ühistute majanduslik iseseisvus.
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Siis võeti meil suund metsaseltside, mitte tulunduslike 
ühistute tegevuse peale ja see oli vist ainuõige käik too-
na, sest nii sai kuidagigi inimesed ühist asja vedama. Et 
teeme hästi pehmes vormis koostööd, käime kord kuus 
koos, räägime metsaasjadest ja kuulame. Sealt oli tänu 
sellele, et riik hakkas ühistulist tegevust toetama, või-
malus hakata tegema järgmisi käikusid: ühistu tarnib ka 
taimed kohale, aitab ka puitu müüa ja nii edasi. 

Tagantjärele vaadates on toimunud loogiline areng. 
Asjad oleks võinud kiiremini käia ja oleks võinud olla nii, 
et kohe, kui maa tagasi saadi, oleks astutud ühistusse 
või oleks organiseeritud ühistu, aga konteksti arvesta-
des see väga realistlik poleks olnud.

Mis oleks võinud olla, kui meil oleks algusest peale 
olnud Soome malli järgi metsaühistusse kuulumine 
metsaomanikele kohustuslik?
Kui vaatame Soomet, siis ega neil ei ole metsad kehvasti 
majandatud. Soome metsaomanikud on oma metsade 
majandamisest pidevalt tulu saanud, nad on pidevalt 
majandamisega tegelnud. Ma ei näe põhjust, miks meil 
oleks pidanud halvemini minema. Usun, et oleksime sel-
lest pigem võitnud.

Aga teisest küljest oli meil mentaalsus hoopis teine. 
Soomes oli erametsandus tugevasti suunatud. Meie 
olime ajajärgus, kus ise otsustamise ja olemise soov oli 
niivõrd tugev, et võib-olla ei oleks need ühistud hakanud 
seesmiselt tööle. Enne oldi olnud kolhoosipere liikmed. 
Kui oleks öeldud, et nüüd pead olema sundkorras ühis-
tupere liige, oleks seesmine vimm võib-olla nii tugevalt 
vastu töötanud, et ühistud poleks majanduslikult käima 
läinud. Raske öelda, kuidas just oleks olnud.

Kus me oma metsaühistutega oleme naaberriikidega 
võrreldes? Kas mujal on ühistuliikumine pigem riigi 
organiseeritud või pigem saanud suhteliselt vabalt 
areneda nagu meil?
Soomes on see protsess olnud vägagi suunatud, Rootsis 
tunduvalt vähem, aga seal on see viinud sinna, et Rootsi 
ühistud on väga suured, osalevad tugevasti ka metsa-
tööstuses jne.

Sakslased reguleerivad ühistuliikumist rohkem toetus-
te kaudu. Meie oma metsaühistute toetamise mudelites 
oleme Saksa mõne liidumaa toetuseskeemidest ka šnitti 
võtnud.

Meil ei ole ühistute areng päris vaba olnud selles mõt-
tes, et Erametsakeskuse kaudu on ju ühistuid teatud 
tegevuses toetatud, riik on sedakaudu proovinud asju 
suunata. See pole küll olnud nii totaalne suunamine 
nagu Soomes, kus kehtis nõue, et kõik metsaomanikud, 
kel vähemalt neli hektarit metsamaad, peavad maksma 
metsahoiumaksu ja muidugi oli mõttekas siis astuda ka 

ühistusse, kuna maksta tuli nagunii ja ühistus selle eest 
midagi ka sai... Me sekkume ühistuliikumisse ühesõnaga 
natuke rohkem kui rootslased ja kindlasti vähem kui 
soomlased ning oleme vahest sakslastega enamvähem 
sarnased. Et võid kasutada toetusi ja võid seda ka mitte 
teha ning samas väga hästi ise hakkama saada.

Miks metsaühistuid ikkagi tarvis on?
Põhiline kasu on ikka sellest, et kui palju väikesi kokku 
panna, saad olla suur ja et koos ollakse majanduslikus 
mõttes tugevamad. Ühistu teeb väikese omaniku suureks.

Näiteks, kui mul on vaja oma metsatükile 2000 met-
sataime, kuid Eestist neid taimenappuse tõttu ei saa, ei 
lähe ma oma taimekogust Leetu hankima. Kui metsa-
taimi on paljudel minusugustel väikestel vaja ja meil on 
koos moodustatud süsteem, kus saab väikesed soovid 
kokku panna, muutuvad need suureks ja on majandus-
likult võimalik neid soove ka täita ehk ühistu korraldab 
taimehanke.

Olgu see taimede hankimine, puidumüük või mingite 
metsatööde sisseostmine, ikka tähendab see seda, et 
oma pisikese mahuga turul olles ei ole sa atraktiivne. Sa 
ei pruugi vajalikku teenust saada või saad kehvemat või 
kallimat. Ühistulise tegevuse mõte on ühesõnaga mas-
taabiefekti tekitamine. 

Teine kasu on sellest, et ühistu kaudu saab metsaoma-
nik oma poolele professionaalse abistaja. Meil on ju palju 
metsaomanikke, kes ei ole metsandusinimesed, kes ei 
valda seda teemat. Selliseid omanikke on ka küllalt, kes 
on valdkonna endale ise selgeks teinud, on Luua koolis 
kursustel käinud ja teadmisi juurde hankinud, kuid osal 
inimestest pole selleks aega või ka tahtmist. Nende 
jaoks on metsaühistu võimalus saada nõu ja abi ning 
tuge ka tehinguid tehes.

Kui väikemetsaomanik, kes asja ei jaga, läheb turule 
puitu müüma, kohtab ta seal ostjat, kes turul tegeleb 
selle temaatikaga iga päev ja tunneb valdkonda peen-
susteni. Näiteks Tallinnas elav metsaomanik, kellel kusa-
gil kaheksa hektarit metsa, ja firma, kes vahendab kuus 
kümneid tuhandeid tihumeetreid puitu, ei ole turul võrd-
sed pooled. On väga suur tõenäosus, et selle väikese 
metsaomaniku teadmised on tunduvalt kehvemad kui 
teise poole professionaalil. Ma ei taha ütelda, nagu saaks 
väike müüja selles tehingus tingimata petta. Enamus 
ostjatest käituvad ausalt, aga ka normaalse korraliku äri-
kultuuri raames nad saavad endale paremaid tehinguid 
kui metsaomanik saaks. Seda juhul, kui metsaomaniku 
poolel pole n-ö oma professionaali, kes teda aitaks.

Siin mängibki kaasa ühistulise tegevuse võimalus. Üksi 
tegutsedes ei hakka väikeomanik endale professionaal-
set abilist palkama. Kui meil on metsaühistu, kus sadu 
väikesi omanikke, kellest igaüks maksab väikest liikme-
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maksu, on võimalik ühistul palgata inimene, kes metsa-
asju jagab ja on alati metsaomaniku poolel.

Kas see, et meil on metsaühistutesse liitunud üle 10 
000 metsaomaniku, on hea või halb näitaja?
Mina pean seda igal juhul positiivseks arenguks. Loomu-
likult võib teistpidi vaadata, et meil on omanikke ikkagi 
üle 100 000 ja kuidas nii vähe on ühistutes. Aga saja 
tuhande metsaomaniku seas on näiteks ka need, kelle 
metsamaad on väga väikesed. Ei ole realistlik tahta, 
et nemad kõik peaksid ka tingimata metsaühistutesse 
kuuluma. Hea, kui nad tulevad, ja hea, kui nad teavad, et 
metsaühistud on olemas. 

Teisalt on ka väga suuri metsaomandeid, kus juba 
omanik ise kas on professionaal või saab endale selle 
palgata – nemad saavad ise hakkama. Nad võivad olla 
ka ühistu liikmed, aga nad tingimata ei vaja ühistu tuge.

Kui selle järgi võtta, siis võib-olla neid omanikke, kes 
oma omandi suuruse poolest võiksid ühistu liikmed olla, 
polegi rohkem kui 20 000–30 000. 

10 000 organiseerunud omanikku on selle tulemus, 
et iga aastaga ühistute liikmeskond suureneb, ja see on 
positiivne.

Ühistute liikmeskond hakkas mõnel pool järjest suu-
renema majanduslanguse ajal. Kas peame masule 
tänulikud olema?
Sellega kaasnes, et metsaühistutel oli ka midagi pakku-
da. Varem tegeldi rohkem n-ö pehme tegevusega ehk 
koolituse, nõustamisega jms, aga just masu ajal hakkasid 

ühistud tänu majanduskoostöö eriprojektile, mida riik KIKi 
kaudu rahastas, rohkem tegelema puidu ja raieõiguse 
müügiga. Masu aitas sellega vast kaasa, et puidu müümi-
sega olid turul probleemid ja metsaomanikud tulid sage-
damini ühistutesse abi saama. 

Kui eriprojekti käivitasime, oli alguses mõte proovida 
raielankide enampakkumist ühistute kaudu. Seda mõ-

Viljandis metsanduse infopäeval. Maaelu arengukava toetustest on parasjagu rääkimas Helve Hunt maaeluministeeriumist, pare-
mal erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus aun

erametsategelasi Ida-Virumaalt (vasakult): Virumaa metsa-
ühistu juht Viktor Lehtse ja metsaomanik Roman Šmeljov
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VäIke saab sUUReks üHIstU kaUDU

tet, et ühistud hakkaks ka raietöid korraldama, kohe ei 
olnud, sest selle poole tegijad olid turul olemas. Aga siis 
selgus, et probleemide ring oli laiem, et suurematelgi 
metsaomanikel oli raskusi oma metsamaterjali müügiga. 
Sellelt pinnalt saime käima puidu turustamise ühistute 
kaudu ja võib ütelda küll, et ka tänu masule.

Mis nüüd edasi saab?
Ees on huvitavad ajad. Metsaühistud on seni sõltunud 
toetuste süsteemist, kuigi toetuste osakaal  eelarvetes 
on kogu aeg kahanenud. On olnud selline positiivne 
trend, et üha rohkem suudetakse ise teenida ja ise hak-
kama saada. Siiski on riik jätkuvalt toetanud ka raiete 
organiseerimise ja puidu turustamise poolt. 2017. aastal, 
kui hakkab kehtima keskkonnaministeeriumi uus mää-
rus, enam seda poolt ei toetata. See oli tegelikult ette 
teada. Raha metsas on kännu küljes kinni ehk kätte on 
jõudmas aeg, kus ühistu peaks saama sealt mõistliku 
marginaali, et katta ise oma kulud. Avalik sektor ei pea 
jääma puidumüügi korraldamist lõpuni toetama. Ühis-

tud, kellel on olnud soovi, oskusi ja jõudu puidumüük 
toetuse abil käima saada, peavad nüüd sellega ise hak-
kama saama.

Alati, kui on mingi muutus, kui mõni toetuseliik kaob, 
kostab, et nüüd see tegevus lõpeb ära. Mina  
loodan, et õigus on nendel inimestel, kes ütlevad: pui-
dumüük metsaühistute kaudu tuli selleks, et jääda. Mis 
tähendab, et ühistud on piisavalt tugevad, suudavad 
puidumüüki ka edaspidi korral dada ja pöörata selle kõr-
val senisest rohkem tähelepanu ka metsakasvatusele. 
Riigi toetus hakkab edaspidi käima selle järgi, kui palju 
on ühistutes organiseeritud metsaistutamist, hooldus-
raieid ja muud metsakasvatuslikku tegevust. Seda poolt 
on toetatud kogu aeg, kuid nüüd saab see põhirõhu.

Usun, et ühistutega liituvate omanike arv kasvab lä-
hiaastatel jätkuvalt. Kui vaatasime koos erametsaliiduga 
Erametsakeskuse arengukava üle, otsustasime seada uue 
sihi: meil oli kirjas, et aastal 2020 peaks olema ühistutes-
se koondunud 10 000 metsaomanikku. See arv sai 2016. 
aastal täis. Nüüd on 2020. aasta latt seatud 15 000 peale.

Metsaühistute pilt on meil üsna kirju ja segadust on 
sellega, et ühistuid on nimetatud kord seltsiks, kord 
liiduks või ühinguks jne. Mida eripalgelisem see pilt on, 
seda vähem suudame ühiskonnale selgeks teha, mida 
erametsandus endast kujutab. On ju nii, et metsandus 
üldisemalt on siin ühis konnas omaette nišiteema ja era-
metsandus omakorda selle sees eraldi nišiteema. Mida 
peenemaks erametsanduse sees läheme, mida rohkem 
seal nišše hoiame, seda vähem on lootust ühiskonna 
mõistmisele.

Meil oli arengukavas kirjas, et hakkame tegema met-
saühistutele ühtset logo ja kujundust, looma brändi. Mul 
on väga hea meel, et Erametsakeskus siiski ei tee seda. 
Hoopis metsaühistute endi seast tuli initsiatiiv sellega 
tegelda. Üks hulk metsa ühistuid, kes on aru saanud, et 
eraldi märkidega end reklaamides kaugele ei jõua, tegid 
ise oma ühise brändi. Et oleks ühtne väljapaistmine ja ka 
ühtne sisu, samad teenused kindlas kvaliteedis. Hetkel 
on märgiga liitunud kaheksa metsaühistut, loodan, et 
neid tuleb juurde. Pean Metsaühistu kaubamärgi teket 
väga positiivseks.

Vardi erametsaseltsi kontori silt
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Räägib Tarmo Lees, Keskühistu Eramets  
juhatuse esimees

Miks oli vaja ühistuteenuseid standardiseerida?
Eestis on tegutsevaid metsaühistuid üle 30 ja nende 
tegevus on väga erinev. Mõni metsaühistu pakub oma 
metsaomanikest liikmetele vaid nõustamist ja abi toe-
tuste taotlemisel, mõni on pearõhu pannud õppepäeva-
de korraldamisele, mõni aitab korraldada ka metsatöid 
jne. Vajaduse standardi järele tekitaski just see suur 
erinevus. Kui kaubamärki lõime, leidsime, et eelkõige on 
standardiseerimist vaja metsaomanikele, et märgi tä-
hendus oleks neile hästi selge ja arusaadav – mis tahes 
Eesti otsas on märgil sama sisu. 

Standardit oli vaja ka meile endile, et saaksime oma 
töid tõhusamalt korraldada. Näiteks helistab Põlvamaa 
metsaühistusse metsaomanik, kes muretseb oma metsa 
pärast, mis asub hoopis kusagil mujal Eestis. Me saame 
ta kohe kokku viia kaubamärki kasutava lähima ühistu-
ga, keda võime kindlalt soovitada, sest teame, mida ja 
mis kvaliteedis ta pakub. 

Selliseid olukordi tuleb aeg-ajalt ette. Näiteks helistas 
Põlvasse omanik, kelle mets paikneb Raplamaal. Meilt 

läks teave Põhja-Eesti metsa ühistusse, kes korraldas 
metsas vajalikud tööd. Kõik sujus ja ka metsaomanik oli 
rahul.

See on midagi analoogset näiteks tankla kettidega, kus 
ühe kaubamärgi tanklates on samasugused teenused ja 
kvaliteet, näiteks Statoili kohv maitseb ühtviisi Tallinnas 
ja Valgas. Meie siht on sama: et metsaomanik saaks kau-
bamärgiga ühistutest ühesuguseid kvaliteetseid teenu-
seid, olgu ta mets Virus või Võrus.

See erineb üsna palju sellest, kuidas metsaühistut 
seni üldiselt ette on kujutatud – ühiste huvidega met-
saomanike organisatsioon, kust saab nõu ja kus kor-
raldatakse õppepäevasid... 
Elu on muutunud. Kuus aastat tagasi oli meil metsaühis-
tutesse koondunud metsaomanikke pisut üle 2000, kuid 
nüüd on 11 000. See tähendab, et enam ei piisa eestve-
dajate entusiasmist, vaid ühistud peavad metsaomanike 
vajadustest ja soovidest lähtuvalt professionaalselt tööle 
hakkama. Seda muidugi juhul, kui eesmärk pole seltsin-
guliseks ühistuks jääda. Meil on ju selliseid metsaühistuid 
ka, kus tahetaksegi just seltsielulist tegevust arendada, et 
omavahel kogemusi vahe tada ja vahel midagi uut juurde 
õppida. Kõik sõltub metsaomanike endi soovidest. Meie 
kaubamärk ja standard kujunesid välja sellest, mida meie 
liikmed on tahtnud.

Kõikides kaubamärgiga ühistutes on ametis professio-
naalsed metsamehed ja kõikidel on kontorid, millel uk-
sed avatud mitte kokkuleppel, vaid fikseeritud aegadel.

Kui palju näiteks ligi 900 liikmega Põlvamaa metsa-
ühistul palgalisi töötajaid on?
Püsivad töösuhted on nelja inimesega. Päris palgal on 
ainukesena sekretär, teised töötavad käsunduslepingute 
alusel. On projektijuht ja kaks inimest, kes nõustaja-met-
sameistri rollis. Nemad tegelevad kõige sellega, mis 
puudutab metsatööde korraldamist – taimede tellimine, 
maapinna ettevalmistus, istutus, kultuurihooldus, hool-
dusraied, lõppraied jne. 

Ühine kaubamärk ja sarnased teenused
2014. aasta sügisel otsustasid Keskühistu Eramets liikmeteks olevad metsaühistud, et ellu on vaja kutsuda met-
saühistute ühine kaubamärk. See sündiski. Kaubamärgi hoidja on Keskühistu Eramets ja jaanuariks 2017 kasutas 
seda juba kaheksa metsaühistut üle Eesti.

Kaubamärgiga ühistute eripära on see, et nad pakuvad metsaomanikele ühesuguseid teenuseid alates nõustami-
sest ja lõpetades metsatööde korraldamisega. Põhimõtteliselt saab metsaomanik märgiga metsaühistust abi kõikvõi-
malikes metsaga seotud küsimustes. Ta isegi võib lasta oma metsa majandada nii, et ise oma linnakorterist ei lahku.

Teenuste täispaketi olemasolu on tagatud sellega, et ühistu jaoks, kes kaubamärki kasutada tahab, ongi see tin-
gimuseks. Täpsemalt on tingimus kirjas „”Metsaühistu” kaubamärgi kasutamise reeglistikus”. Kõnekeeli on teenus-
tele ja nende kvaliteedile esitatud nõudmisi nimetatud ka kaubamärgi ühistuteenuste standardiks.  
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Kas kõik kaubamärgiga metsaühistute teenused mak-
savad?
Kaubamärk ei reguleeri ühistute seesmist tegevust. Nii 
teenuste hinnad kui ka liikmemaks ja muu selline on iga 
metsaühistu enda liikmete otsustada.

Osa teenustest on ju seotud ka metsatoetustega?
Jah ja üht osa toetustest saabki vaid ühistu kaudu 
taotleda, nagu näiteks alates 2017. aastast ka nõuan-
detoetus. Sellega on aga jälle nii, et kaubamärk nõuab 
kasutajalt nõuandeteenuse olemasolu, kuid see, kuidas 
just nõustamine kohapeal on korraldatud, on iga ühis-
tu enda otsustada. Nüüd küll kaubamärgiga liitunud 
metsaühistud leidsid, et ka nõuandeteenusele peaks 
mingi enam-vähem ühesuguse raamistiku looma. Seda 
keegi kusagilt ülaltpoolt peale ei sunni, vaid vajadus on 
tekkinud nii-öelda elust enesest. Arutamine käib selle 
teenuse välja pakkumise üle ehk sellest, et räägiksime 
metsa omanikele ühte keelt. Et oleks ühtviisi mõistetav, 
mida nõuandeteenus endast kujutab ja kuskohalt ning 
mis tingimustel seda saab.

Kaubamärgi lühikese eksisteerimisaja jooksul oleme 
märganud head muutust – liitunud ühistud käivad oma-
vahel läbi hoopis rohkem kui varem. Tehakse koostööd, 
jagatakse häid kogemusi, arutatakse ka ebaõnnestumisi 
jne. See kindlasti toob kasu kõigile.

Kuidas käib kaubamärgiga liitumine?
Kandidaadi hindamise aluseks on ühistute endi kokku 
pandud kord, mis kujutab endast punktide süsteemi. Iga 
teenuse või tingimuse eest saab ühe punkti ja maksimum 
on 21 punkti. Teatud asjad peavad kindlasti olemas olema 
ja mõni tingimata ei pea. Näiteks peab kindlasti olemas 
olema kontor, kuid esindusorganisatsiooni kuulumine 
pole tingimus, vaid annab lihtsalt ühe lisapunkti juurde.

Iga uus tulija, kes hindamise läbib, peab saama kau-
bamärgi seniste kasutajate heakskiidu ja kui see on ole-
mas, teeb juhatus otsuse.

See on Eesti erametsanduses ikka uus asi, et osa met-
saühistutest kasutab ühesugust märki, mis ka puht 
visuaalselt välja paistab, mõtlen neid ühtmoodi blan-
kette, ümbrikke, isegi särke?
Leiame, et selline ühine kuvand aitab luua usaldust. 
Metsaomanikel on võimalik meid lihtsamini ja kiiremini 
üles leida ja ühine teenusestandard aitab paremini aru 
saada, mida ning mis kvaliteedis pakume. Teisalt on 
sellises vormis tegutsemine ka metsaühistutele endile 
kasulik. On päris palju asju, mida on mõttekas ühiselt 
korraldada. Näiteks ei saa tänapäeval läbi väljapoole 
suunatud kommunikatsioonita, mis hõlmab IT valdkon-
da, veebimajandust, kogu seda visuaalset väljanägemist. 
Ühistutel reeglina pole selle korraldamiseks kompetent-
si. Ühiselt tegutsedes saame sellised asjad kas sisse osta 
või omavahelise tööjaotusega nii ära korraldada, et iga 
ühistu eraldi ei pea asjaga tegelema ja saab keskenduda 
hoopis põhitegevusele.

Põlvamaa metsaühistu kontorihoone

Läänemaa metsaühistu Metsaühistu märgiga auto
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Räägib Heiki Hepner, Erametsakeskuse 
puiduhinnaülevaadete koostaja  

Kas metsatööstuse suured investeeringud, mis eriti 
hakkavad silma 2015. ja 2016. aastast, juba mõjutavad 
puiduturgu?  
Uued tulijad ja seniste tööstusettevõtete laiendamine 
mõjutavad nõudluse-pakkumise vahekorda ja kindlalt ka 
puiduhindasid. Selles kahtlust ei ole. Kuid see ei pruugi 
toimuda otsekohe.

Toon näiteks küttepuidu, mis on hinna poolest turul 
kõik viimased aastad olnud väga kehvas seisus. Viima-
tine hea hinna aasta oli 2012, mille keskel lõppes puidu 

kasutamine Eesti Energia Narva elektrijaamades. Sellest 
peale hakkas hind kukkuma. On lisandunud küll väga 
palju küttepuidu tarbijaid, näiteks puidugraanulitootjad, 
koostootmisjaamad ja puiduhakkele üle läinud katlama-
jad, kuid ometi pole see suutnud hinda tõsta. Pakkumine 
turul on endiselt oluliselt suurem kui nõudlus.

Selle aasta alguseks langes küttepuidu hind viimase kuue 
aasta madalaimale tasemele. Uued tarbijad pole suutnud 
seda mahtu kompenseerida, mida ostis Eesti Energia.

Kui omal ajal lubati hakata Narva elektrijaamades 
hakkpuitu kasutama, oli see suurepärane otsus. Oli 
masuaeg ja kõik puiduhinnad langesid, kaasa arvatud 
palgihinnad. 

Paljud metsaomanikud vaatavad kännuraha tabeli 
viimast rida ehk küttepuidu hinda palgi ja paberipuidu 
järel. Praegu on seal viimasel real null või miinusmärk, 
mille omanik katab palgi müügist saadud rahaga. Kuid 
tol ajal, selle kümnendi alguses, kosus just viimane rida. 
Ja see aitas kaasa, et raiuti ka palki. Palgi hind, mis oli 
tänu masule niigi langenud, ei pidanud kompenseerima 
küttepuidu raiumist. See aga tähendas seda, et ei tek-
kinud väga suurt palgipõuda saetööstuses ja see mõjus 
ka kogu sektorile tervikuna väga hästi. 

Praegu on palgihinnad suhteliselt head, 2016. aasta 
lõpuks kasvas ka okaspuu paberipuidu hind, mis on 
nüüd vähemalt rahuldav või isegi „neli miinus”. Aga kui 
sellel poolel peaks tulema mingi tagasilöök ja küttepui-
du hind on jätkuvalt selline, et maksa peale, siis võib tek-
kida olukord, kus saetööstus satub toormenappusesse. 
Sest metsaomanik peab mõtlema ka majanduslikult ja 
lükkab raie edasi. Õigesti teeb, sest majandusseaduste 
ignoreerimine lõpeb sama halvasti kui loodusseaduste 
ignoreerimine. 

üHIne kaUbaMäRk Ja saRnaseD teenUseD/ MetsaOManIkU RaHakOtt Ja PUIDUtURg

4K põhimõte
Kaubamärgiga metsaühistud kasutavad oma teenuseid tutvustades väljendit „4K põhimõte”. 

See kirjeldab tegevuse sisu ehk metsamajandamise kõiki tahke:

Korraldamist (nõustamine, õppepäevad, majandamiskavade tellimine, metsatoetuste taotlemise abi).

Kasutamist (kõik tööd, mis seotud raietega ja puidumüügiga).

Kasvatamist (kõik tööd ja teenused, mis seotud metsa uuendamise ja kasvatamisega).

Kaitsmist (kõige eelnevaga seonduv, hõlmab nii metsade kaitset kui ka metsaomaniku huvide kaitset). 

Metsaomaniku rahakott ja puiduturg
Pärast iga kvartalit ilmub erametsaportaali www.eramets.ee puiduturu kvartaliülevaade. Selle koostaja on Eramet-
sakeskuse tellimusel OÜ Tark Mets, mille taga metsamehe diplomiga Heiki Hepner. 2017. aasta alguses, kui seda 
juttu rääkisime, oli ta juba pikka aega olnud hoopis Kohila vallavanema ametis. Puiduturuülevaadete koostamine 
on ta sõnul aidanud hoida sidet metsandusega, kuhu kord kindlalt naaseb.
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Millele siis küttepuiduga seoses loota, kui katlamajad 
ja graanulid hinda üles ei vea?
Siin on kaks võimalikku vaadet, lühema- ja pikemaajali-
sem. Lühemaajaliselt saab loota, et küttepuidu tarbimi-
ne suureneb, et katlamajades minnakse veel rohkem üle 
hakkpuidule, et ehitatakse veel mõned kombijaamad ja 
et ühel hetkel taastub graanuliturg.

Aga arvestada tuleb ka sellega, et kui tehakse uusi in-
vesteeringuid, ehitatakse mõni uus tehas, siis hakkab ta 
loomulikult tahtma täiendavalt puitu, kuid hind ei pruugi 
kohe muutuda. Uus tulija konkureerib teiste tarbijatega ja 
ei saa hinda väga alla lasta, kuid ei saa väga ka üle maks-
ta. Sest ta peab hakkama oma investeeringut tagasi tee-
nima, kasumi arvelt laenusid tagasi maksma ja ühel het-
kel tekitama ka kasumiosa, kust omanikud midagi saaks.

Ega ükski ettevõtja, kes täna saab vajaliku puidu kätte 
näiteks 20 euroga, ei hakka heast peast maksma 22 eu-
rot. Ta hakkab seda maksma siis, kui muud varianti pole. 
See on niisugune karm reaalsus. 

Tänase päeva teema on ka Narva elektrijaamad, kus 
loodetavasti tohib lähitulevikus jälle puitu kasutada, kuid 
kvoodikaubanduse jaoks. Minu arvates peaks vabariigi va-
litsus Narva elektrijaamadesse suhtuma paindlikumalt ning 
lubama seal küttepuitu põletada ja taastuvenergiat toota 
võrdsetel alustel teiste taastuvenergiatootjatega. Praegu 
on võetud plaani, et neil tuleb see energia viia hoopis eks-
porditurule. Nad ei tohi seda energiat Eestis müüa.

Kui müüa rohelist energiat väljaspool Eestit riikidele, 
kus pole saadud oma taastuvenergiakvoote täis, võib 

sealt tõesti tulla tulu, täiendav kasum, mida riik saab 
võtta kasutusele dividendidena või katab tootja ise min-
geid investeerimiskulusid. Aga ikkagi minu meelest ei 
ole õiglane, et neid ei kohelda Eesti turul võrdselt teiste 
tootjatega. Õiglane oleks, kui nad saaks võrdselt teis-
tega kandideerida taastuvenergiatoetustele. Kusjuures 
toetuse suurus võiks kujuneda vähempakkumise käigus.

Siin on see nüanss, et riik on võtnud kohustuse 2000. 
aastate lõpus ja 2010. aastate alguses tehtud taastuvener-
gia-investeeringutele teatud perioodiks toetused tagada 
ja seda peab tegema. Aga siiski, tuulikuid ei taheta siia 
ega sinna, nad reostavad meie maastikupilti, tekitavad 
müra jne, aga maksame jätkuvalt uute tuulikute tulekul 
neile toetusi. Bioenergeetikale, kust riik lõppkokkuvõttes 
hoopis suuremat tulu võib saada, kuna asjaosalised on ka 
kohalikud metsaomanikud, metsavarujad, vedajad jne pal-
jud inimesed, keeldume seda maksmast. 

Selles mõttes on muidugi tehtud samm õiges  
suunas, et energiat välismaale müües oleks võimalik 
kasutada Narva elektrijaamades Eesti puitu. Praegu on 
riigikogus menetluses elektrituru seaduse muutmise 
seadus, mis peaks selle võimaluse looma.

Pikaajalisem vaade puudutab suuremaid tulevikusihte, 
millele tuleks rohkem keskenduda. Näiteks ei ole Eesti 
riik tervel taasiseseisvumise perioodil pea mitte midagi 
panustanud puidukeemia ja selle tehnoloogia uuringu-
tesse, arendustegevusse ja muusse sellisesse. Me pole 
otsinudki küttepuidu kasutamisele tõsiseid alternatiive. 
Näiteks soomlased tüüpilisele metsariigile omaselt on 

MetsaOManIkU RaHakOtt Ja PUIDUtURg 

Metsa väljavedu
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panustanud kõigisse neisse valdkondadesse. Meie met-
sariigina laias laastus suudame vaid joriseda, nagu ma-
jandaks me oma metsi liiga intensiivselt... 

Muidugi on teisi võimalusi, võib-olla hoopis Põhjamaa-
de investorid toovad oma teadmised siia. Eks kaotame 
kasumlikkuses, kuid vähemalt peaks meil olema ka siis 
võtta spetsialiste, kes suudavad kaasa mõtelda. 

Hakkame 2020. aastal ehitama tselluloositehast, see 
orienteerub puidule, mille täna pea täies mahus ümar-
puiduna ekspordime, kuna endal kasutust ei ole. See on 
suur asi. Aga mida oleme teinud, et oleks endal piisavalt 
asjatundjaid, kes suudaks mõtelda, kuidas seal tehases 
protsessid käivad? Selline pikaajaline vaade on pigem 
puudu olnud.

Mida muide tähendas see ütlemine, et graanuliturg on 
all. Graanulitootjail läheb ju justkui hästi?
Graanuliturg on maailmaturg ja seal ei ole praegu hin-
nad väga head. Meie graanulitootjad suuremas osas 
oma toodangu ekspordivad. Kui nad saaks maailmatu-
rul oma toodangu eest paremat hinda, siis nad oleksid 
valmis ka metsaomanikelt rohkem puitu ostma. Ma olen 
päris kindel, et need tehased meil praegu täiskoormusel 
ei tööta. Kui turg hakkab taastuma ja toodangu hind 
kasvama, siis kõigepealt kasvab tehaste koormus. Ja kui 
siis hakkab nõudlus olemasolevat küttepuidu pakkumist 
ületama, võime loota, et küttepuidu hind kasvab. 

Tasapisi on ka siseturul graanulite kasutamine kasva-
nud, aga see osa ei kasva nii kiiresti kui metsaomanikud 
sooviksid.

Kas metsaomaniku seisukohalt niisiis tasub oodata 
Narva elektrijaamade puidukasutust, graanulite maa-
ilmaturu paranemist ja peale selle tuleks positiivselt 
suhtuda investeeringutesse, mida puidutööstus tei-
nud ja tegemas on?
Päris kindlasti. Nüüd see uudis tuli ka, et täiendav kase 
tarbimine tuleb veel Pärnumaale, kuhu Metsä Group 
oma vineeritehase rajab. 

Kui Latvijas Finieris hakkas mitu aastat tagasi Kohi-
lasse oma tehast kavandama, kutsuti meid nende teiste 
tehastega tutvuma. Leedus vaatasin nende tehases, et 
see oli peaaegu nagu paberipuidu koorem, mis sinna 
sisse veeres. Lätlased rääkisid, et ka suhteliselt madala 
kvaliteediga kasepalgist või -pakust vineeri tootmine 
on osa nende strateegiast. Ühest küljest aitab see et-
tevõttel toormele vähem kulutada, teisest küljest aitab 
metsaomanikul saada paremat hinda madalama kvali-
teediga puidu eest.

See on üks tänase päeva märk, et puidutööstuses on 
hakatud järjest rohkem väärindama ka selliseid puidu-
sorte, mis muidu odavama hinnaga kasutusse läheks. 

Viimane selline näide Eestist on Toftan oma investee-
ringuga okaspuu peenpalgi saagimiseks. See on selline 
klassikaline tootearendus. Varem suutis okaspuu pabe-
ripuidule hinna osas konkurentsi pakkuda vaid postide 
tootjad, kuid nüüd on osaline ka Toftan. Lõuna-Eesti on 
regioon, mis sadamatest kaugel. Paberipuidu transport 
sadamasse on kallis ja ka metsaomanik saab vähem 
raha. Sellises olukorras tasub toota ja transportida hoo-
pis toodet ja see on ka metsaomaniku jaoks võit. 

Mida metsaomanik puiduturu osaliste käitumises veel 
tähele võiks panna? Mis talle kasulik on?
Ega ma väga täpselt ei oska seda öelda. Loomulikult 
peaks turgu jälgima, aga see on üsna kõikuv ja kõike ei 
pruugi ise hoomata. Kui ise ei suuda end kõigega kurssi 
viia, tasub usaldada oma piirkonna metsakonsulenti või 
metsaühistus seda spetsialisti, kes nõu annab. Kui on 
kõhklusi, saab võtta kelleltki teiselt konkureeriv arvamus. 

Metsaomaniku jaoks on metsatööstuse sõnumitest 
tähtsamad puiduturg ise ja see, mis ta oma metsas 
sünnib. Toon ühe näite oma kogemusest, kus sain kõrve-
tada sellega, et jätsin kuusiku kauaks kasvama. Alguses 
polnud aega sellega tegelda ja materiaalset vajadust 
ka ei tekkinud. Kui mets hakkas käest minema, kutsusin 
patoloogi ja siis see tõde selguski. Mu kuusik kasvas 
sinilille kasvukohatüübis nagu needki kuusikud, mida on 
käsitlenud viimatised metsaseaduse muudatused, see 
plaan raievanuseid muuta, mis suure kära kaasa tõi. 

Erinevus oli, et mu mets kasvas loopealsel ja oli mada-

Metsaserval hakitud puiduhake on jõudnud katlamajja
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lama boniteediga, aga seegi on sama juurepessualtis kui 
seaduseelnõu kuusikud. Kui selles kuusikus hakkab raie-
vanus lähenema, on ta juba pessu täis. Seenkahjustused 
hakkavad tekkima juba 40–50aastaselt, 80aastaselt oled 
sa majanduslikus mõttes poole kaotanud. Selliste kuu-
sikute majanduslik väärtus langeb väga ruttu ja seda ei 
hüvita metsaomanikule mitte keegi. Just niisugust poolt, 
oma metsa seisundit, peaks metsaomanik jälgima.

Mida näiteks tasuks praegu, 2017. aasta alguses raiu-
da? Okaspuumetsa, kus palgi osakaal on suhteliselt suur, 
ja head arukaasikut, kus paberipuidu osa suhteliselt 
väike. Kolmandaks need raied, mis on lihtsalt hädavajali-
kud, näiteks harvendus, et ära võtta leppa või kaske, mis 
kasvavad männist-kuusest üle. Seal pead raie ära tege-
ma, sõltumata sellest, kui palju tulu saad.

Kui hädavajadust pole, ei raiuks ma praegu näiteks 
hall-lepikut ka siis mitte, kui ta ühest servast juba mäda-
neb. Vahest ainult siis, kui palgimets on kõrval ja sinna on 
masinad nagunii välja tellitud.

Nüüd kostab metsas ka vahel, et näed, liiga palju raiu-
me... Raievastased meeleavaldused linnas on mõju 
avaldanud.
Ma olen palju mõelnud, kust kogu see suhtumine ikkagi 
tulnud on. Olen täiesti veendunud, et suures osas nõu-
kogude ajast. See muutis meie rahva arusaama metsa-
majandusest. 

Hea näide on tuntud võrdlus soomlastega. Seesama, 
et kui Soomes läheb metsaveoauto mööda, võtab maa-
mees mütsi peast ja kummardab. Kui meil sõidab met-
saveoauto mööda, siis – kui ta just maast kivi ei haara, 
näitab rusikat ikka, et näe, varastavad meie maa paljaks.

See tuleb minu meelest sellest, et nõukogude ajal 
meie inimeste side maaga suuresti katkes. Olid mets-
konnad ja kolhoosimetskonnad, aga see polnud see. 
Tean täpselt Haapsalu metskonna järgi, kui südamega 
riigimetskonnas tööd tehti ja vaieldamatult tuleb ka 
tänase rikkuse eest olla tänulik eelkõige tolleaegsetele 
riigimetsameestele, aga see pole see, mis päris oma 

metsa omaniku tunne. Tänapäeval ka ju tehakse riigi-
metsas head tööd, aga see on samuti teistmoodi suhe 
kui ise metsaomanik olla.

Teine pool on see, et olime ju kogu aeg suure riigi 
väike osa. Ja suhteliselt edukas osa, kust suur riik oleks 
tahtnud kogu aeg midagi ära pumbata. Aga meie olime 
piisavalt nutikad, ei lasknud ennast tühjaks pumbata, 
vaid leidsime geniaalse nipi – Lahemaa ja need teised. 
Leidsime, et teeme kaitsealad ja paneme looduse sinna. 
Kasutasime enda huvides ära ka Nõukogude Liidu selle 
foobia, et kohe imperialistid ründavad ja on vaja, kuhu 
tee pealt lennukite eest peitu joosta – sündisid maan-
teede-äärsed rohelised vööndid. Me ei soovinud, et Eesti 
metsi raiutakse ja see puit viiakse kusagile Venemaale 
ära. Olime nutikad ja oskasime hoopis teistmoodi selle 
Moskvale maha müüa. Idee töötas hästi.

Tänu sellele, et metsa raiuti väga vähe, säilis ka palju-
de praeguste metsaomanike mets. Neil oli, mida tagasi 
saada. Selles mõttes oli me siinne nõukogudeaegne 
metsapoliitika hea.

Aga teisalt jättis see rahva mällu teadmise, et metsa ei 
majandatagi, vaid ta on selleks, et kaitsta. Saime ka selle 
teadmise, et teede äärest ei raiuta metsa, sest „kunagi 
pole raiutud”. Ja kui nüüd raiutakse, siis see on nagu 
katastroof. 

Kui metsa majandajad oleksid teinud järjepidevalt 
ja normaalselt raieid 1950. ja 1960. aastatel ja hiljem, 
poleks tänapäeva raieid võib-olla üldse niimoodi tähele 
pandud. Raiumise vältimine võõrandas eestlasi metsas 
toimuvast. 

Soomlastel on olukord teine. Neil pole sellist vahepeal-
set aega olnud. Omal ajal maksid nad hoopis just metsa 
abil oma reparatsioone Nõu kogude Liidule. Eri aegadel 
on neil olnud eri moodi tunnuslauseid, millel sisu üks: 
Soome elab metsast, Soome riik püsib tänu metsale. Ja 
samas on metsad majandatud hästi, loodusväärtused 
hoitud ning loodusturismil ei lähe ka kehvemini kui meil. 
Ükski omanik ei taha ju oma väärtusi hävitada.
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Räägib Aira Toss, Hiiumaa metsaseltsi 
juhatuse esimees 

Kui tähtsal kohal kõrvalkasutus tänapäeva eramet-
sanduses üldse on?
See muutub tegelikult järjest olulisemaks. Eriti piirkonda-
des, kus metsade koosseis on selline, et sealt tuleb puitu 
vähem. Näiteks võibki tuua Hiiumaa. Meil metsamaa on 
tähtsustatud ka kui puhkevõimalus, puhkamise koht.

Sellelt pinnalt tekivad väga vahvad ettevõtmised. 
Tehakse oma metsa matkaradasid ja seltsilgi on matka-
rada, mis läheb läbi mitme omaniku maa. Näiteks Kalle 
Laid, kes peab ka puhkemaja, võtab vastu loodusfoto-
graafe, kes käivad ta metsas loodust pildistamas.

Selliseid näiteid, kus marjade korjamine või muu 
klassikaline metsa kõrvalkasutus oleks äri objektiks, ma 
ei teagi. Aga mets kui puhkamise koht on levinud vald-
kond, eriti seal, kus turism areneb. Saan näite tuua sel-
lest ettevõttestki, kus töötan: sõlmisime lepingu, et meie 
metsasihti saab kasutada noorte hobuste õpetamiseks.

Kas see, mida metsaselts selles vallas teeb, on pigem 
suunav või pigem metsaomanike soove järgiv?
Kõrvalkasutuse propageerimise leppisime kokku, kui 
oma arengukava koostasime. Ega me seda ei mõtelnud, 
et teeme seltsiga midagi metsaomanikele päris valmis. 
Me saame õppepäevadel näidata, mida keegi on teinud 

või mis võimalused on, ja kui inimesel siis mõte hakkab 
liikuma ka ise midagi ette võtta, on hästi. Miks näiteks 
tegime seltsile Soera talumuuseumi juurde talumetsa 
õppeklassi – eesmärk on ikka sama, et näidata võimalusi.

Traditsioonid meie metsanduses ja mitmekülgne vaa-
de metsadele on meie seltsi liikmete jaoks väärtus. Sel-
lega, mis liikmete jaoks väärtus, selts tegelebki.

Käime õppepäevadel üksteise metsades ja vaatame, 
mida keegi teeb. Siin seondub ju see ka, et ega üht puh-
kemaja ei saa teha keset „kõrbe”. Eestis on palju näiteid 
juttudest, et näe, mina ostsin turistide puhkemajaks 
hoone, aga naaber raius metsa maja ümbert ära. Sa 
saad aga omanikuna pakkuda ikkagi seda, mis su oma 
maal olemas on.

Kunagi ammu, 1995 käisime Taani Bornholmi saarel. 
See on suur turismisaar, kus maaomanike tulu tuleb suu-
res osas sellest, et renditakse oma maad välja mitmesu-
gusteks üritusteks. Seda meil Eestis ilmselt ei tule, kuna 
meil riigimets pakub igaüheõiguse alusel tasuta väga 
paljusid võimalusi. Meil saavad maaomanikud pakkuda 
mingit lisandväärtust, mis turisti ta juurde toob. 

Õppepäevadel on Hiiumaa metsaomanikud valmista-
nud vihtasid, rajanud korendusaeda, õppinud puisnii-
tude hooldamist jne. Mida liikmete metsades näeb? 
Hästi palju on kinnisvaraarendust, mis teenib puhkema-
janduse huve. Ei tehta mitte tihumeetriraiet, vaid hoopis 
kujundusraiet, et tõsta metsa visuaalset väärtust, tänu 
millele omaniku teised majandusharud arenevad. 

Kas analoogselt puidu ühismüügile võiks välja arene-
da metsa kõrvalsaaduste ühisturundus, kus kaubaks 
ka näiteks metsamarjamoos või kasetohukauss?
Sellise turunduse korraldamine ei ole metsaühistu roll, 
selleks on Eestis teised organisatsioonid. On ju olemas 
väga palju vahvaid, huvitavaid käsitöö jms mittetulun-
dusühinguid, kellega metsaühistu saab küll koostööd 
teha. Tuleb meelde, kuidas paari aasta eest õppisime 
jõulunalivkat tegema, et mis taimi just kasutada jne. Aga 
selle toote müümine ei ole, jah, metsaühistu asi.

Ühelt poolt mängib kaasa see, et metsaühistu metsa-
seaduse järgi on ikkagi metsaomanike organisatsioon, 
kuid kõrvalsaaduste kasutajate seas on tihti inimesi, kes 
ise metsaomanikud ei ole. Teiselt poolt pole ka otsest 
vajadust, et ühistu kõikide asjadega ise tegeleks.

Näiteks meie metsaselts on Hiiumaal ka kohaliku  

Metsaühistu näitab kõrvalkasutuse võimalusi
Hiiumaa metsaseltsil on oma arengukava, kus eraldi rõhutatud metsanduslike traditsioonide hoidu ja metsa kõr-
valkasutuse propageerimist.
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LEADER-grupi liige, see annab tegevusele laiema pinna. 
Just LEADERi kaudu oleme saanud rahastust oma info-
trükise väljaandmiseks või Soera õppeklassi eelprojektiks. 
Metsaselts on kohaliku kogukonna üks liige. LEADER-gru-
pi kaudu oleme laiemalt kaasatud kogukonna ellu.

Bornholmi saarel räägiti, et neil iga taanlane kuulub 
seitsmesse mittetulundusühingusse. See suund levib ka 
Eestis järjest rohkem.

Üks tähtis asi on ju ka koondada teavet kõige selle 
kohta, mida metsaomanikud pakuvad. Näiteks turis-
tile.

Jah, ja selle lahendust näen samuti koostöös teiste orga-
nisatsioonidega. Kui kõrvalkasutust ennast iseloomusta-
da, siis tasulised teenused-tooted on selle üks osa. Teine 
osa on see, millega metsaomanik tegeleb oma tarbeks, 
ning kolmas pakub võimalusi vabatahtlikult ja tasuta. 
Siia hulka kuuluvad näiteks ka metsa pärandkultuuriob-
jektid, mis on korda tehtud Erametsakeskuse kaudu saa-
dud toetuse abil. Selle toetusega kaasneb tingimus, et 
metsaomanik peab tagama kordatehtud objektile vaba 
ligipääsu.

MetsaüHIstU näItab kõRVaLkasUtUse VõIMaLUsI

Puhkekoht erametsas Marjul ikka käiakse...

Väljavõte Hiiumaa metsaseltsi arengukavast
Eesmärk 5: Traditsioonide taaselustamine

Hetkeolukord: Senine tegevus selles valdkonnas on olnud tagasihoidlik, kuid järjest enam suureneb huvi kunagiste 

traditsioonide taastamise ja uute algatamise suhtes. 

Üldeesmärgid:

• Metsanduslike traditsioonide säilitamine, edasiandmine noortele metsaomanikele.

• Suurendada metsade majandamise efektiivsust läbi traditsiooniliste võtete kasutamise.

• Metsa kõrvalkasutuse populariseerimine: metsamarjad, okste korjamine, seened, ravimtaimed (mittepuidulise 

saaduse kasutamine).

• Propageerida „Eelista eestimaist”, „Eelista hiiumaist”.

• Kasvatada loodushoidlikku käitumist.
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Räägib Taavi Ehrpais, metsaomanik ja jahi-
mees, Vardi erametsaseltsi juhatuse liige

Kas nüüd on jahiasjadega metsas rahu majas?
Kindlalt ei ole. See vastasseis ei kao kunagi, on mingis 
vormis alati olemas. Ka näiteks Soomes on jahinduse 
ja maaomanike vahel vastasseis, kuigi seal on kõik nii, 
nagu meie, Eesti metsaomanikud, siin unistame. Neil on 
väikesed jahipiirkonnad, on omaniku õigus rentnikku 
vahetada jne. Kui käime Soome sõpradel külas, kuuleme, 
kuidas neil on ulukikahjustusi palju, kuidas ei kütita loo-
mi piisaval hulgal. 

Vastasseis ei saa kaduda, sest inimesed on nii erine-
vad, konfliktseid inimesi on mõlemal poolel. Seda, et 
tuleb aeg, mil nii jahimehed kui ka maaomanikud on 
rahul, usub ehk ainult mõni sinisilm.

Mäletan, kuidas põhjendasite oma astumist erametsa-
liidu etteotsa just jahiseadusega...
Jah, ma tulin sellele positsioonile, kuna mind häiris kõige 
rohkem, et see nii-öelda jama oli kestnud üle kolme aas-
ta, kuid tulemust polnud. Poolte arusaamad olid ükstei-
sest väga kaugel. 

Mind segas tookord see ka, et meie organisatsioon ei 
tegelenud enam palju tähtsamate asjadega. Nii palju jäi 
tegemata sellepärast, et kogu jõud kulus jahiseaduse 
eelnõule, sinna läks liiga palju energiat selle kolme või 

isegi viie aastaga. Mida mõtlen tähtsamate asjade all? 
Meil pole metsas enam soodsat sinist kütust, loodus-
kaitsepiirangud on hüvituseta, elektriliinide eest kom-
pensatsiooni ei saa... kõik need asjad, mille tõttu raha 
kaotame.

  Lisandus veel mure sellepärast, et paljud metsaühis-
tud ei olnud erametsaliidu liikmed – killustunud selts-
konnaga suuri asju ei muuda.

Sellega olen rahul, et jahiseadus lõpuks ikkagi vastu 
võeti. Positiivset näen eelkõige selles, et maksimumli-
miidid kadusid ja kogukond saab nüüd ise otsustada, 
kui palju nad põtra, kitse, punahirve ja metssiga lasevad. 
See oli minu jaoks kõige suurem muutus ja ma loodan 
nii jahimehena kui ka maaomanikuna, et nii jääb.

Saame ise otsustada ja näiteks meie oma jahiseltsis 
oleme nüüd kolm aastat lasknud põtru ikka päris palju. 
Kui just rändega neid meile juurde ei tule, siis järgmisel 
põdrajahihooajal me neid nii palju enam ei küti, sest loo-
made arvukus on piisavalt allapoole viidud. See on ol-
nud ka eesmärk. Nüüd vaatame tänavused kahjustused 
üle, et hinnata, kas need on ka samavõrra vähenenud 
kui jäljeread. Võrreldes 2012. ja 2013. aastaga on põtrade 
hulk väiksem ja selle tulemusega olen rahul.

Mina sain enne jahiseadust ja saan ka nüüd jahti pi-
dada. Kui keegi väidab, et tema ei saa, siis minu arvates 
on ta selles ikka ka ise süüdi. Ma ei ole küll nii „pahasid” 
jahiseltskondi näinud, kes lihtsalt ei võta maaomanikku 
jahile, kui ta seda tõesti soovib. 

Kas võimalus ise sõraliste küttimise üle otsustada tä-
hendab kokkuleppeid maakondliku jahindusnõukogu 
tasemel?
Jah. Jahiselts edastab jahindusnõukogule oma soovid ja 
nõukogu siis vaatab ja otsustab. Olen kuulnud ka palju 
nurinat jahindusnõukogude otsuste üle, aga suures pil-
dis on ikkagi õigeid otsuseid tehtud. 

Loodan, et tulevikus kehtestavad jahindus nõukogud 
ennast jõulisemalt ka eriolukordades ja et otsuste ei-
rajatele määratakse hoiatusest karmimad karistused. 
Ainuke karistus mis mõjub, on kasutusloa kehtetuks 
tunnistamine. 

Kas jahindusnõukogu kui jahiseadusega tulnud uue 
asja võiks ka seaduse plusspoolele panna?
Jah, kahtlemata.

Maaomanike ja jahimeeste vastasseis ei kao
Kui Taavi Ehrpais 19. aprillil 2012 erametsaliidu juhatuse esimeheks valiti, ütles ta, et üks kandideerimise ajend oli 
soov aidata kaasa vaidlustesse takerdunud jahiseaduse eelnõu jõudmisele riigikokku. Eelnõu jõudis sinna ja jõus-
tus seadusena 1. juunist 2013.



54

MaaOManIke Ja JaHIMeeste VastasseIs eI kaO

Aga üks asi, mis kripeldama jäi – sellepärast ka, et 
me polnud selle saavutamisest väga kaugel – on jahi 
võimalikkus ainult lepingu alusel. Me ei suutnud seda 
läbi suruda ja sellest on natuke kahju. Meil oli jahikeelu-
kampaania, millega ühines häbematult vähe metsaoma-
nikke. Igatahes jäid meie jõud väikeseks. Kampaaniaga 
tulid kaasa suuremad firmad ja vastaspool kasutas seda 
ära, et meile näpuga näidata – ahah, nende suurte huve 
siis esindategi. 

Selles mõttes oli kampaania positiivne, et saime aja-
kirjanduses jälle pildile ja tähelepanu, mis võimaldas 
oma seisukohti avalikkuse ees lahti seletada. Aga see ei 
olnud hea, et meile saadi esitada  süüdistusi, nagu oleks 
maaomanike enamus kõigega rahul ja meie võitlemas 
suurte omanike eest. 

Aga noh, läks nagu läks.

Lepinguid ei saanud, aga seadus pakub kahjustuste 
hüvitamise korda neile, kel otselepingud sõlmimata.
Jah, seaduses on see kompensatsioonimehhanism, 
millele ma ise hirmsasti vastu olin. Leian, et see hüvitise 
määr, kuni 100 eurot hektari kohta, ei täida rolli, mida 
oleks pidanud täitma. Oli kohe näha, et see tööle ei 
hakka, et see ei ole mõjutusvahend, mis pidi hakkama 
jahiorganisatsioone sundima lepinguid sõlmima.  

Ministeerium ja ka meie juhatuse enamus olid tookord 
seda meelt, et ikka on, et metsaomanikud hakkavad 
sadat eurot küsima ja siis jahimehed tahavad hoopis le-

pingut sõlmida. Häid näiteid on loomulikult olemas, aga 
suurt lepingute sõlmimise lainet pärast seaduse jõus-
tumist ei tulnud. See on asja pahupool, et jaht toimub 
erametsades suures osas kirjalike lepinguteta. 

Riigimetsale oli seadus hea. RMK saatis kohe kõigile, 
kelle jahipiirkonnad riigimetsa ulatuvad, lepingud, et kir-
jutage alla või te enam siin jahti ei pea. 

Jahimeestel oli hirm, et RMK ajab oma raha nõuetega 
jahiseltsid pankrotti. Seda ei tulnud. Mina lootsin RMK 
veidi karmimat käitumist. Selles mõttes, et loom ju ei 
tunne kinnistu piire. Et kui RMK nõuab kahjud sisse, siis 
sellele järgneb küttimine, mis viib loomade arvukuse pii-
ridesse, kus olulisi kahjustusi metsale ei teki. See mõjuks 
ju ka erametsadele hästi.

Kas võiks öelda nii, et jahiseadus jõustus, kuid tuli jäi 
tuha alla hõõguma?
Arvan küll. Alles hiljuti käidi jälle koos – metsa omanikud, 
põllumehed ja jahimehed. Anti välja pressiteade, kus ka 
lepingu sõlmimisest juttu. 

Iga muudatus seaduses tähendab uut eelnõu ja selle 
kolme lugemist riigikogus. Mul on tunne, et kohe, kui 
jahiseadus lahti lüüa, tuleb sada muuda tusettepanekut 
ja emotsioonid lähevad jälle lõkkele. Muutmine võtaks 
jälle kaks-kolm aastat aega. 

Kui täna tuleks erametsaliidu üldkoosolekul hääletuse-
le punkt hakata tegelema taas kõiki jõude kokku võttes 
jahiseadusega, siis hääletaksin ma kindlasti vastu. 

aiaga ulukite eest kaitstud noor tammik
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Räägib Ando Eelmaa, metsaomanik ja 
ettevõtja oma esivanemate talus, mis on ühe 
suguvõsa käes olnud juba üle 300 aasta

Kunagi räägiti, et kui metsaomanik tahab oma metsa 
majandamisest end ära elatada, peab tal olema vä-
hemalt 200 hektarit metsamaad. Kas see kehtib ka 
tänapäeval?
Kakssada hektarit on tänapäeval liiga vähe. Ega väga 
täpset piiri samas ette anda ei saagi, sest see oleneb ka 
konkreetse inimese vajadustest ja muidugi metsast. Kui 
vaatame Põhja- või Lääne-Eesti või saarte metsi võr-
reldes Kagu-Eestiga, siis äraelamiseks vajaliku pindala 
vahe võib olla kahe- või kolmekordne. 

Arvan, et siin, Põhja-Eestis ja Läänemaal peab ühe 
leibkonna sissetulekuks olema kindlasti vähemalt 500 
hektarit metsamaad.

Kuidas seda arvestada, kas võimaliku raiemahu järgi?
Jah, aga silmas peab pidama, et isegi siis, kui see kõik 
on majandusmets, ei saa seda tõenäoliselt terves ulatu-
ses majandada. Osa metsast võib olla kehvasti ligipää-
setav ja seetõttu mittemajandatav. Osa metsast võib 
siiski olla ka kaitse all. Kui on sertifitseeritud mets, peab 

FSC sertifikaadi puhul nii või teisiti jätma 10% majanda-
misest välja – 500 hektarist siis 50. 

Kui arvestada võimalikku raiemahtu, siis ainult juur-
dekasvu järgi arvutamisest ei piisa. Pead  mõtlema ka 
sellele, kas seda puitu on võimalik maha müüa. 500 
hektari pealt tuleb, kui väga hästi majandada, võib-olla 
3000 tihumeetrit aastas. Aga see on väga optimistlik 
pronoos, pigem saab vähem ja see oleneb ka aastast.

Praegu on paremale tarbepuule, okaspuu saepalgile 
ja kase vineeripakule nõudlust ja ka hind on hea, aga 
paberi- ja küttepuidu nõudlus on suhteliselt kehv ja hind 
pole meeldiv. Kogu puidumahust moodustab siinkandis 
saepalgi väljatulek heal juhul vaid kolmandiku, mis tä-
hendab, et näiteks praegustes turutingimustes on kogu 
ülejäänud maht suhteliselt raskesti müüdav materjal. 

Lõuna-Eestis on olud veidi paremad, neil on kallimat 
ja paremini müüdavat puitu rohkem ning ka juurde-
kasvud paremad. Samas võivad seal kehvemad olla 
paberipuidu ja küttepuidu müügivõimalused, sest turud 
on kaugemal. Meil on sadamad lähemal. Niisugustest 
erinevustest tulenevad vahed.

Ainult puidumüügile niisiis loota ei saa?
Üks mu Belgia tuttav kunagi ütles, et maaettevõtlus 
peab seisma mitme jala peal. Toormetootjana oleme 
maailmaturust sõltuvad. Kui jääd ainult ühe asja peale 
lootma ja see sind alt veab, oled käpuli. Puiduturg on 
muutlik, käib üles ja alla hindade mõttes. Kui kaks aastat 
järjest midagi müüa ei saa, võib nälg majas olla. 

Range spetsialiseerumine maamajanduses on ohtlik. 
Alati tasub mõelda, millega puidumüügitulu täiendada. 
Kui näiteks lähtuda sellest 500 hektarist, mis sai teo-
reetilise arvuna välja pakutud, ja vaadata 50 hektarit, 
mille keskkonna jaoks kõrvale panime – ka see võiks 
metsaomanikule midagi teenida. Juhul, kui on tegemist 
Natura alaga, saabki Erametsakeskuse kaudu natuke 
hüvitist küsida, kuid muidu on võimalused üsna napid. 
Me toodame sel maal keskkonnahüvesid, aga Eesti ühis-
kond hüvitab seda praegu veel väga väikeses osas. On 
võimalik, et kunagi see muutub.

Muud kõrvalkasutused... Jahinduses ma tulu teenimi-
se võimalust ei näe, metsaomanikule jääb  
pigem ikka kulupool. Ainult siis võib see midagi tagasi 
tuua, kui oled ise jahimees. Marju-seeni ei jõua keegi 

*mõeldud on füüsilisest isikust metsaomanikke; 2015. aasta 
andmed

Suur osa Eesti metsaomanikest ei elatu metsast, vaid tegeleb metsaga oma põhitöö kõrvalt. 107 170 metsaomani-
kust* 47 401 elab maal ja nende seast leiab ka selliseid omanikke, kes kas talupidajana, ettevõtjana või eraisikuna 
metsi järjepidevalt majandavad ning sellest ka elatuvad.     
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korjata nii palju, et see midagi märki misväärset sisse 
tooks. Ka teistele rentida pole seda võimalik, sest marja-
de-seente korjamine on osa igaüheõigusest. Kui sa oma 
maal ei luba seda või lubad ainult raha eest, minnakse 
lihtsalt mujale. 

Ka kasemahl, mida on kõvasti haibitud, ei ole tegeli-
kult väga suur äri. Oma kogemusest võin nii palju öelda 
– arvan, et olen siin kõige pikema ajalooga kasemahla-
varuja –, et see on valdkond, nagu paljud tänapäeva n-ö 
startup-ettevõtluse harud: sellest räägitakse hästi palju, 
aga toote tarbijaid tegelikult ei ole. Coca-cola põlvkond 
ei ole selle toote sihtgrupp, inimesed on suhkruga ära 
rikutud. Kui asi ikka ei ole väga magus, siis ta ei lähe 
mitte. Tahetakse suhkruvabasid asju, aga needki võiks 
justkui magusad olla.

Kas kasemahlast mingit järgmist produkti ei anna 
teha?
Saab ikka, aga kuna selles on lisaks veele muude ainete 
sisaldus protsendi tuuris, siis see on veidi keeruline.

Kas siis hoopis tuleks mingi jutt, legend kaubale juur-
de mõtelda?
Jah. Sellest terves maailmas räägitakse, vähemalt maa-
ilma suurlinnades, et kasemahl on uus dieetjook, asen-
dab isegi kookosvett. Sellega tegeldakse, aga niisugust 
müüginumbrit ei tule, mis juttudele vastaks. Mulle on ka 
palju päringuid tulnud ja ma olen näidiseid saatnud, aga 
tegelikult ei võta see asi vedu. 

Mida maal talus elades siis ikkagi veel annaks välja 
mõtelda?
Eks kogu aeg pea leiutama, pead huvitavaid tooteid 
välja mõtlema. Ma olen ka püüdnud pakkuda just seda, 
mida parasjagu turul nõutakse. See võib olla nii, et kaks 
aastat nõutakse ja rohkem see kaup ei lähe. 

Me oleme teinud igasuguseid erilisi asju. Näiteks lat-
te peenest metsast või materjali lindude söögimajade 
jaoks. Ühel ajal, kui see moes oli, tegime püstkojamater-
jali ja käisime neid kodasid ka püsti panemas. Nüüdseks 
on see ära vajunud.

Kas on mõtet mõelda, et hangin väikese saekaatri, 
töötlen ise puitu, teen tooteid ja müün hoopis neid?
Tootmine ei ole tänapäeval keeruline, aga müük on 
keeruline. Enne tootmist pead mõtlema, kas sul on seda 
kusagil müüa. Kui on nõudlust, siis vaata, kas saad seda 
teha. Vastupidi pole mõtet. Iseasi, kui pole just mõni 
eriti geniaalne toode. Aga see ka võib ikkagi takerduda 
turustamise taha. 

Kas võiks olla käes aeg, mil uuesti võiks mõte minna 
sinna, kus oli talumetsaliidu asutamise ajal – metsa-
omanikud mitte ainult ei müü koos puitu, vaid ühine-
vad puidutöötlusettevõtmiste ümber, et mingit toot-
mist arendada? Kui endal suurt metsa pole, hakatagi 
koos taburette tegema? 
Kindlasti. Üksi põlve otsas nokitseda pole tänapäeva 
maailmas tõhus. Igaüks paneb sellele muidugi piirid 

Mobiilne saekaater, juba üsna tavapärane seade eesti külamaastikel
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oma elustandardiga, et mida ta tahab saavutada. Piirid 
tuleb ka sinna seada, et kusmaani minna, lõputu kasv ei 
ole ka vajalik, sellega teed ainult endale tööd ja vaeva 
juurde.

Usun, et koos tegutsemist võiks tõesti palju rohkem 
olla. Tähtsaim, et siis ka turustatakse koos, eriti ekspordi 
puhul on see vajalik.

Ma ise oleksin aga ambitsioonikam. Just tuldi välja 
põneva plaaniga ehitada moodne tsellu loositehas. Ar-
van, et need töösturid võiks kaaluda aktsiate optsiooni, 
mis oleks suunatud Eesti metsaomanikele. Et mingil ajal 
saaks mingi hinnaga mingi osa aktsiaid märkida. See 
looks sellise tunde, et igaüks saaks öelda: see on natuke 
minu tehas ka. Minu meelest oleks see väga hea asi. 
Summad ei peaks üldse suured olema. Usun, et tuhan-
ded inimesed investeeriks sellesse ettevõtmisesse. 

Sest mõte on ju hea, tehas keskendub just selle pui-
dusordi väärindamisele, millega meil probleeme on. Pole 

kasutust, mistõttu see praegu pea kogu mahus ümar-
puiduna eksporti läheb.

Oletagem, et olen maata, armastan väga metsa, ta-
han metsa elama minna ja elatadagi end sellest. Kui 
tõenäoline see on, et mul õnnestub osta need 500 
hektarit metsamaad?
Metsamaad müüakse tuhandete hektarite kaupa ka, aga 
tavaliselt on see siis nagu haavlilask Eesti kaardil ehk 
maatükid on laiali üle riigi. Suuri kompaktseid metsasid 
nii väga ei müüda. Kui keegi on midagi sellist saavuta-
nud, siis ta ikka hoiab seda. Aga mõnikord harva võib 
muidugi juhtuda, et müüakse ka neid. Tõenäoliselt on 
need metsad siis keskmisest turuhinnast kallimad. Nii et 
hästi suure rahaga on võimalik niisugune mets saada, 
kui on kannatust oodata müügile tulekut. 

Arvan, et viiekümne aasta pärast on kindlasti või-
malusi rohkem. Sest eks see maade konsolideerumine 
kesta edasi, selle vastu ei saa suurt midagi teha. Saame 
midagi teha vaid sellel poolel, et inimesed säilitaks oma 
omandit.

Ega see tegelikult ju halb ei ole, et üks osa tõsiseid 
metsaomanikke siin Eestis tahab oma valdusi suurenda-
da ja konsolideerida, et need metsamaad kokku saaks. 
Strateegia on enamasti selline, et kaugemad lahustükid 
müüakse ära ja uued maatükid ostetakse seal, kus metsa 
põhiosa on. 

Vahtramahla võtmine

Jõulupuuistandus erametsa veerul
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Vääriselupaiga mets jääb alles

Räägib Margo Aedla, talupidaja ja 
metsaomanik, pildil koos poeg Karliga

Miks vääriselupaiga kaitse lepingu 1999. aastal sõlmi-
site? Kas keegi soovitas?
Jah, see oli uus asi ja tuttav keskkonnaametnik soovitas. 
Kuna mul nagunii polnud plaanis selles metsaosas raiet 
teha, läksin sellega kaasa. Sõlmisin lepingu, mis tol ajal 
kestis kümme aastat.

Vääriselupaikasid nimetati siis veel võtmebiotoopi-
deks. Minu oma oli 1,7 hektari suurune. Määrati loometsa 
männikuks, mis „looduslikult uuenenud, minimaalse 
inimmõjuga, tunnuseks seisvad surnud puud, metsa-
põlvkondade järjepidevus, ilmselge lamapuit erinevates 
lagunemisstaadiumites ja õhuke paepealne mullakiht”. 
Tunnusliigiks märgiti kännukatik.

See ongi vana mets karstialal. Siin kasvavad näiteks ka 
üle 140 aasta vanused männid.

Mis pärast lepingu lõppemist on toimunud?
Mets on endiselt alles, aga pärast seda, kui kaitseleping 
enam ei kehtinud, olen selles veidi ka tegutsenud, met-
sakuiva välja noppinud ja metsa puhtamaks teinud. Va-
nad puud ei jõua enam kanda, hakkavad kukkuma. 

Seda metsa tuleks vaikselt uuendama hakata. Kui paar 
aastat tagasi metsakorraldaja käis, siis tema soovitas suu-
remat raiet, ütles, et sellega on kiire. Mina arvan, et eks 

see aeg ka võib-olla tuleb, aga rohkem nii, et kui üks tükk 
tehtud ja juba noorendik ka peal, siis vahest järgmine. 

Kas lepingut uuendada ei olnud tahtmist?
Siin käidi ühel korral pärast lepingu lõppemist mõõtmas. 
Siis oli sellest küll juttu, et justnagu pidi ka leping tulema 
– mul poleks selle vastu midagi olnud, aga millegipä-
rast rohkem kontakti ei võetud. Praegu ilmselt enam ei 
saakski lepingut sõlmida, sest kännud on sees – nii loo-
duslik see mets enam pole kui varem. 

Metsa eluiga on täis. Mul on kuidagi valus vaadata, 
kui mets ära kuivab. Näiteks siin lähedal on kaitsealune 
Kose nõmm, kus juba pool metsast on kuivanud ja maha 
kukkunud. Mulle tundub, et mets võiks saada ikka rohe-
lisena elada. 

Olen keskkonnaametile märku andnud, et Kose nõm-
me kaitseala sildid on ümber kukkunud, aga kahe aasta 
jooksul pole uusi üles saadud.

Kas see vääriselupaik on ainuke ala, mis teie metsas 
kaitse all on olnud?
Üks Natura ala on ka, kuus hektarit sooala. Sellega on 
maamaksusoodustus ja piiranguala toetus, kusagil 60 
eurot hektari kohta. Selles mõttes normaalne, et inimte-
gevus pole ära nullitud, vaid midagi võib ka teha.

Mis mets see üldse on?
Need on meie Matsi-Hansu talu vanad metsad, kokku üle 
50 hektari. Siin on selliseid tükke veel küll, mis puutuma-
ta. Aga mul on, jah, arvamine, et natuke võiks majanda-
da. Et kui vaja näiteks mingit ehitusmaterjali, siis lähed 
ja valid sealt metsast oma 10–20 palgipuud välja, pärast 
koristad raiejäljed ära. Vanasti talumehed vist ka sama-
moodi tegid. Nad teadsid, mille jaoks puu võtsid. Mitte 
nii, et tuleb firma ja pärast jääb lage maa ja tuleb otsast 
pihta hakata. Eks mõnes mõttes ole kergem lageraiega, 
sest üheealist metsa hooldada on odavam, aga siis tule-
vad ulukikahjustuste probleemid ja jahinduse problee-
mid. Mina teen oma metsas lageraiet väga harva. 

*Vääriselupaikade pindala võib ka suurem olla, kuid siin käib 
jutt vääriselupaikadest, mille kaitsmist reguleerib metsaseadus. 
selle raamatu koostamise ajal oli õhus keskkonnaministeeriumi 
plaan seadusest 7 ha piir ära kaotada.

Vääriselupaigad on kuni seitsme hektari suuruse pindalaga* kaitset väärivad alad majandatavas metsas. Need on 
üle Eesti inventeeritud kui paigad, kus on suur tõenäosus leida kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualte või harulda-
si liike. Vääriselupaikade määramine on käinud põhjalike juhendite järgi, kus näitajaks peale leitud indikaatorliikide 
koosluse tunnused, aga ka minimaalne inimmõju, vana metsa ja lamapuidu, mõne veekogu olemasolu jms.

Vääriselupaikade kaitse on korraldatud vabatahtlikkuse alusel. Maaomanikele, kes soovivad riigiga kaitselepingu 
sõlmida, hüvitatakse metsaosa majandamata jätmise tõttu saamata jääv tulu.
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Mis see kõige õigem looduskaitse võiks olla?
Kui majanduslikult tasub ära, et ma ei võta seda puud, 
et las ta mädanebki seal ära, kuhu kukub, siis miks ka 
mitte nii. Aga üldisemalt ma maainimesena ikka tahaks, 
et mu mets korras oleks. Ja et mets kasvaks, kuni ta on 
terve ja kuni jaksab. See ei tähenda, et siis neid biotoope 
ei oleks või ei tekiks.

Ma ei ole looduskaitse vastu, aga minu meelest see, 
kui suured metsaosad lastakse lihtsalt kuivada ja surra, 
ei ole normaalne looduskaitse.

Kas see ka mõjutab, et elate ise siin kohapeal, oma 
metsa juures?
Minu tähelepanekute järgi ei sõltu metsa seisukord sel-
lest, kas omanik elab kohapeal. Vahest ainult niipalju, et 
oma maja ümbert teed siis muidugi metsa korda, ei lase 
seda risusse kasvada. Aga tean omanikke, kes elavad 
kohapeal ja oma metsaga üldse ei tegele. Samas teine 
elab Tallinnas Mustamäel, aga mets on korras ja hoitud.

• Vääriselupaikade vabatahtliku kaitse lepinguid hakati 
Eestis sõlmima 1999. aastal. Esialgu sõlmiti neid küm-
neks aastaks ja metsaosa majandamata jätmise hüvitis 
maksti välja korraga. Hiljem on lepingute sõlmimise kor-
da mitu korda muudetud. Alates 2009. aastast kehtib 
kord, mille järgi saab lepinguid sõlmida 20 aastaks ja 
hüvitis makstakse välja aastati osade kaupa.

Potentsiaalsete vääriselupaikade alad era- ja riigimetsas 
selgitati üleriigilise inventuuriga enne lepingute sõlmimise 
algust ja mõneti on neid paiku hiljem juurde leitud.
• 2015. aasta aprilli seisuga oli Eestis vääriselupaikasid ja 
nende tunnustega alasid kokku 12 164, kogupindalaga  
21 344 ha. Metsaseaduse tähenduses vääriselupaikasid 
oli 6553, kogupindalaga 8224 ha. Eraomanikega sõl-
mitud lepingutega oli kaetud 214 vääriselupaika, kogu-
pindalaga 372 ha.

Kõik vääriselupaigad ja kaitsekord:
 Erametsas sihtkaitsevööndis 431 (422 ha) ja piirangu-

vööndis 588 tk (727 ha)
 Hoiualal 331 (1168 ha) 
 Väljaspool kaitseala 2582  (2720 ha)

Lindpriisid (üle 7 ha suurused, mis praegu metsasea-
duse vastava määratluse alla ei kuulu) vääriselupaikasid 
oli riigimaal umbes 750 ha ja eramaal umbes 200 ha.

Alates 2007. aastast sõlmib metsaomanikega vää-
riselupaikade kaitse lepinguid Erametsakeskus, kellele 
tookord anti üle 68 veel jätkuvate iga-aastaste osamak-
setega lepingut. Sellest ajast oli 2015. aastaks sõlmitud 
veel 130 lepingut, 2016. aasta lõpuks oli lepinguid lisan-
dunud ligi 30. 

Lepingu sõlmimise protsessi algatab maaomanik, 
andes sellest teada keskkonnaametile või Erametsakes-
kusele. Lepinguid saab sõlmida väljaspool kaitsealasid 
asuvate vääriselupaikade kaitseks.

Vääriselupaik

Natura ala
• Natura 2000 on üle-euroopaline kaitstavate alade võr-
gustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohusta-
tud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade 
ja kasvukohtade kaitse.

Eestis leidub ligi 60 loodusdirektiivis loetletud elupai-
gatüüpi, 51 looma- ja taimeliiki ning sadakond linnudi-
rektiivis loetletud linnuliiki, mille kaitseks valitud loodus- 
ja linnualad moodustavadki kokku Eesti Natura 2000 
võrgustiku. EL liikmesmaana peab Eesti korraldama 
Natura 2000 aladel loodusväärtuste säilimise.
• Natura 2000 toetusõigusliku metsamaa suurus Eestis 
on üle 81 000 ha (2016), sellest suurem osa piiranguvöön-
dis või hoiualal ja väiksem rangemas sihtkaitsevööndis. 
Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis või hoiualal 
asuva ühe hektari metsaala kohta on 60 eurot aastas, 
sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas. Natura 
toetust makstakse Eesti maaelu arengukava alusel.
• Toetust rakendati esmakordselt maaelu arengukava 
2007–2013 raames, esimene taotlusvoor oli 2008. aas-
tal. Toetuse saajaid oli siis 1811 ja toetusalune pind 

23 995 ha. Näiteks 2014. aastal taotles seda toetust juba 
4787 taotlejat 57 324 ha ulatuses.
• Selle raamatu valmimise ajal tehti Eestis otsus, et ala-
tes 2017. aastast saavad Natura erametsamaa toetust 
küsida ka need metsaomanikud, kes aitavad kaasa uni-
kaalsete või ohus olevate loodusväärtuste kaitsmisele 
väljaspool Natura 2000 ala. Selle ajani nende kaitseala-
de või püsielupaikade puhul toetust ei makstud, kuigi 
piirangud on sarnased või isegi samad. Toetuse määr 
sihtkaitsevööndis asuva metsaala ühe hektari kohta on 
110 eurot kalendriaastas, muudatuse tagajärjel lisandub 
toetusõiguslikku erametsamaad kuni 5000 hektarit.
• Toetuse täpsemad tingimused ja taotlemise tähtaja leiab 
erametsaportaalist www.eramets.ee. Omanikel, kes inter-
netti ei kasuta, tasub teavet küsida lähimast metsaühistust.
• 1. jaanuaril 2015 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, 
mille järgi muutusid EL ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele maks-
tavad toetused tulumaksuga maksustatavaks. Natura 
2000 toetus erametsamaale kuulub nende sekka.
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Kuivõrd on ajas muutunud metsaomanike nõuküsi-
miste teemad?
Päris alguses, kui koostasime metsaomanikele kirjalikke 
pikki nõuandeid ja küsiti põhiliselt raiete või hindade 
kohta, panime me tavaliselt ikka kaasa ka taasmetsas-
tamise osa. Kalkulatsioonile lisasime, kui palju taas-
metsastamine pärast raiet maksma läheb ja millised on 
toetusevõimalused. Siis metsaomanik vähemalt selle 
kirja järgi hakkas vaatama, et ahah, ma pean metsa ka 
uuendama.

Nüüd on olukord teine, väga palju küsitakse ka met-
sauuendamise ja hooldamise kohta. Kõige aktiivsemad 
küsijad on pärijad, kes on saanud pärandina maad, või 
näiteks need inimesed, kes on tulnud linnast maale 
elama, on ostnud siin maja ja saanud kaasa ka väikese 
metsatüki. 

Viis-kuus aastat tagasi vast aastas korra keegi küsis, 
kas saame soovitada mõnda firmat, kes teeks valgus-
tusraiet või harvendust. Praegu on tahtjaid nii palju, et 
saame juba pakette kokku panema hakata, et otsida, kes 
teeks soodsa hinnaga hooldusraiet mitme metsaomani-
ku metsas korraga. See huvi on kasvav.

Metsas on muutunud see, et käsitöö tegijaid on palju 
vähemaks jäänud, üldine suund on efektiivsusele, raie-
tööd käivad peamiselt masinatega. See on kaasa toonud 
olukorra, kus sageli ei leia tegijaid siis, kui vaja. Näiteks 
hooldusraied. Suvel neid teha ei saa, sest see ei ole met-
sale kasulik, aga talvel ka ei saa, sest siis on kõik masina-
komplektid mujal töös, et suuremahulised raied ära teha. 

Alles hiljuti üks metsaomanik tegi ise sanitaarraiet ja 
leidis oma puidule ka ostja, aga tal ei olnud transporti. 
Ei leidnud mujalt ka, ühelgi autol polnud aega tulla selle 
väikese koguse järele. Omal ajal oli Belarus-traktoreid ja 
väiksemaid masinaid maal rohkem. Nüüd väikesel tegijal 
on üsna raske toimetada, sest ta mahud on sellised, et 
keegi ei leia ta jaoks aega.

Mis lahendus on?
Ega muud olegi, kui et metsaomanikud peavad kokku 
saama ühes kohas, kus tekib mingi baas selleks, et nad 
saaks koos tegutseda. Eestlane ei ole eriline koostegija, 
aga see on viimaste aastatega palju muutunud.

Metsaomanikke on kahesuguseid. Ühed on isepäi 
kõndijad ja teised on valinud ühistulise tee. Ühistus on 
selliseid omanikke ka, kes on liikmeks astunud, aga ei 
tee midagi. Olen kuulnud ütlemisi, et nad tahavadki 
lihtsalt kuhugi kuuluda, et olla infoga kursis. Kui ükskord 
hakkavad ka majandama, on neil juba omajagu teadmisi 
ja tekkinud on ka usaldus ühistu suhtes.

Isepäi kõndijad saavad ise hakkama. Nad peavad vaid 
end ise rohkem asjadega kursis hoidma ja rohkem kok-
kuleppeid sõlmima.

Tavaliselt pöörduvad inimesed ühistusse, kui neil on 
mingi probleem. Näiteks seesama transpordiküsimus 
või metsaistutus. Kasvava metsa müügiga pole problee-
mi, sest ostjad reas ootavad. Metsa saagimine pole ka 
küsimus. Aga siis avastab metsaomanik, et on vaja uut 
metsa istutada, aga ta ei tea, kust taimi saab ja kui palju 
need maksavad. Siis, kuna taimi Eesti turul kõigile ei jät-
ku, jõuab ta ühistuni oma taimesooviga.

Meie ühistu kogemus on näidanud, et oma liikmete 
seas tuleb väga harva ette juhtumeid, kus mõnel on 
maksmisega probleeme. Ma vist ainult kahte juhtumit 
mäletan. Aga väljastpoolt ühistut oleme nõus tellimusi 
vastu võtma ainult ettemaksuga. Mitu aastat tagasi oli 
teisiti ja siis kahe aasta jooksul kolm inimest olid selli-

Metsaomanik on palju teadlikum kui varem
Metsaseadus ütleb, et konsulent on isik, kellele on kutseseaduse alusel omistatud konsulendi kutse metsamajanduse 
valdkonnas. Konsulendid tegutsevad metsaühistute juures, kuid nendelt saavad nõu küsida kõik metsaomanikud. 
Metsaomanike nõustamine on tegevus, mida Eesti riik on suures ulatuses toetanud. Nüüdseks on toetusevõimalu-
sed vähenenud, kuid samas on nõustamisteenuste võrk tugevam.
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sed, kes tellisid taimi, aga kui need kohal olid, ütlesid, et 
enam ei taha. Nagu oleks metsataim kaup, mida võib 
hoida ja müüa vast aasta pärast. Ei ole, ta kuivab ära, kui 
õigeaegselt mulda istutatud ei saa. Ühistu liikmed on 
meil hoopis metsateadlikumad. 

Tegelikult on ka nõustamisel vahe sees. Nüüd saavad 
metsaühistud nõustamistoetuste summat kasutada 
sõltuvalt oma liikmete arvust. Toetuse kord seda ette ei 
ütle, et ainult ühistu liikmetele võib nõu anda, aga mulle 
tundub, et see peaks nii olema. Kui hakkan toetuste abil 
väljapoole nõu andma, oleks see nagu oma ühistu liik-
mete arvelt ja poleks õiglane. Me oleme siin seisukohal, 
et kui inimene ühistusse ei kuulu, kuid tahab nõu saada, 
peab ta selle eest ise maksma. Nõustame eelkõige oma 
ühistu liikmeid. Nemad maksavad liikmemaksu ja panus-
tavad ka muul moel ühistu arengusse.

Kui on lihtsad küsimused, siis nendele muidugi vastame. 
Aga kui väljastpoolt ühistut  metsaomanik tahab mingit 
analüüsi või tellib metsaminekut, siis seda me ühistu liik-
mete arvelt ei tee. Tõenäoliselt selles suunas areneb asi ka 
üldisemalt, sest toetuseraha jääb kogu aeg vähemaks. 

Kunagi nõustasime kõiki metsaomanikke 15 tunni ula-
tuses toetuste kulul, aga see aeg on juba minevik. Ühistu 
korraldab ka rühmanõustamisi ja vaat need õppepäevad 
on avatud kõikidele metsaomanikele. Siis me vahet ei 
tee, kes ühistu liige on.

Mis on kõige rohkem mõjutanud huvi kasvu met-
sauuenduse ja hooldustööde vastu, kas toetused, uus 
seltskond või on metsaomanikud nii targaks saanud, 
et aeg on lihtsalt sealmaal?
Mina arvan, et peamine on metsaomanike teadlikkuse 
tõus. See on ühistulise tegevuse vili, just need õppepäe-
vad ja muu selline. Järvamaal eriti on näiteks probleem, 
et meil on nii viljakad pinnased, et kui midagi istutame, 
siis ilma hoolduseta ei tule sellest mitte midagi välja 
– rohi kasvab üle ja lämmatab taimed ära. Olen metsa-
omanikele rääkinud, et istutamine on kõige lihtsam asi, 
teil on ilus puhas lank, ettevalmistatud maapind, te pa-
nete sinna taime, päike paistab ja linnud laulavad. Aga 
kui istutad ja hooldust ei järgne, võib taimedele kuluta-
tud raha parem kohe minema visata. 

Oleme väga palju metsaomanikega koos metsas 
käinud. Me abikaasa Tarmoga, kes on samuti ühistus 
nõustaja, olime metsaomanikud ammu enne seda, kui 
konsulentideks saime. Oleme omal ajal metsas vigu ka 
teinud. Mõnest sellisest kohast oleme jätnud veidi alles, 
et seal teistele metsaomanikele näidata, kuidas ei tohiks 
teha ja kuidas peaks. On tohutu vahe, kas õpid neid 
metsatarkusi kusagil ruumis või looduses. 

Ühes metsas on meil ulukite tõrjumise aed, mis ka 
näitlikuks objektiks sobib. See ala jääb kaitsealale, kus 

lubatud vaid aegjärksed raied. Raiusime häilusid ja istu-
tasime sinna uut metsa ja järgmiseks kevadeks olid kõik 
taimed ära söödud. Proovisime ka külviga ja kasvaski 
ilus noor mänd, oli nagu vaip. Siis tulid kitsed ja tegid 
puhta töö. Lõpuks kasutasime võimalust küsida toetust 
ulukiaia rajamiseks. Nüüd kasvab aias mänd üle pea, on 
nii tihe, et vajab harvendust. Kõrval on naabri kuus aas-
tat varem tehtud lageraie, kus kasvab ainult sookaasik, 
sest muudel liikidel pole ulukid lasknud kasvada.

Mujalgi on seda juttu räägitud, et uus põlvkond, päri-
jad, on kuidagi aktiivsemad metsaomanikud. Kas on 
nii?
Eks nad ole ju nooremad. Aga nende puhul on tihti põ-
hiline küsimus, kui palju see või teine asi maksma läheb. 
Nad ei hooma, mida miski rahasumma eest saab ja tihti-
peale öeldakse küll, et tahaks metsa korda teha, kuid ei 
kujutata tegelikult ette, mida see tähendab.

Praegusel ajal mõeldakse kordategemise all siiski 
sagedamini päriselt kordategemist, mitte lihtsalt raiet. 

Metsakultuur on rajatud selleks ette valmistatud maale

Hooldatud kasenoorendik
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Vanasti oli nii, et räägiti kordategemisest ja alles pika 
jutu peale sai selgeks, et tegelikult oli raha vaja, inimes-
tel oli nagu piinlik seda otse välja ütelda. Siis sai räägitud 
küll, et kui panka lähed, siis pole ju piinlik oma raha välja 
võtta. Et mets on samamoodi nagu pank, kuhu oled pa-
nustanud. 

Pärijad, nooremad inimesed, saavad tavaliselt metsad, 
kus ei ole kaua midagi tehtud. Nad alustavad a-st ja o-st, 
tellides kõigepealt majandamiskava. Siis hakkavad juba 
ise ka küsima, kas on tulemas mingeid õppepäevasid, 
eriti  just metsa hooldusest. Paljud on nii vähe metsaga 
kokku puutunud, et nad ei tea näiteks, mis on potitaim 
ja mis paljasjuurne. Kõike tuleb ja saab õppida.

Kahjuks on nii, et kui kava jõuab registrisse, hakatakse 
neile kohe vahendusfirmadest helistama ja ostusoovi 
avaldama. Siis hakkavad nad mõtlema ja küsima, et kui 
palju nende mets tegelikult maksab.

Metsamajandamiskava on vaja valgustusraieks vaid 
siis, kui soovitakse toetust küsida. Aga kindlasti peab 

kava olemas olema harvendus- või uuendusraie puhul. 
Kui kava on käes, tulevad konsulendile need küsimused, 
et mida tegelikult raiuda saab ja mida tasub raiuda. Siis 
selgitad, et metsa tervise seisukohalt peaks raiuma neid 
eraldisi, aga kui on vaja investeeringu jaoks raha, siis 
saab valida teisi eraldisi.

Need, kes ühistuga on värskelt liitunud, üritavad tihti 
esialgu ise tegutseda, tahavad ise ka müüki katsetada. 
Meilt saavad nad infot, mis väärtused ta metsas olla 
võiks. Need, kes vanemad olijad, ütlevad tihti metsaost-
jate telefonikõnede peale seda ka, et nad on ühistu liik-
med ja kui midagi tahate pakkuda, rääkige ühistuga. 

Ühistuga korraldame kasvava metsa raieõiguse enam-
pakkumisi, sellest saab ka ühistu väikese tulu. Aga meil 
on selliseidki omanikke, kes küll konsulteerivad näiteks 
müügilepingute asjus, aga müüvad ise. Pärast ütleb, et 
ta tahaks ühistule ka midagi tasuda. 

Mäletan, et kui ühistu oli alles noor, tulid siia kontoris-
se kaks põllumeest. Üllatasid mind sellega, et kõigepealt 
küsisid, mis kasu nemad ühistust saaks, ja siis, et mida 
nemad saaks ühistule pakkuda.

Ma olen konsulent olnud juba päris pikka aega. Kon-
sulent on selles mõttes nagu psühholoog, et tema poole 
pöördutakse, kui on mingi mure või mingi häda. Just 
viimasel ajal on muutusi, et helistatakse või räägitakse 
järgmisele õppepäevale tulles, mis hästi läks ja mis nõu-
andest kasu oli. Nii et positiivseid asju tuleb ka, on haka-
tud rõõmu jagama. 

Tegelikult on nõuandmine ju tähtis töö.
Nojah. Vahel metsaomanik tuleb uksest sisse ja ütleb, et 
ta ei tea metsast mitte midagi. Siis ma tavaliselt vastan, 
et mina ka ise hambaid ei paranda. Tõtt öelda olen ise 
muudes valdkondades, näiteks ehituses või elektriasjan-
duses tundnud, et väga hea oleks, kui seal ka konsulendid 
oleks, kellelt nõu saaks küsida. Et oleks üks selline kindel 
koht. Kui mõtelda, et metsaomanike jaoks on konsulen-
did olemas üle riigi, siis see on ikka väga suur vedamine.

Kusagil sajandi alguses räägiti, et metsaomanik pi-
gem ikka küsib naabrilt nõu, selle asemel, et konsu-
lendi juurde minna.
Eks praegu kindlasti ka on nii, aga nad ei ole siis ühistu-
inimesed. 

Teine tuntud tõde oli vahepeal, et tullakse siis, kui 
tegu juba tehtud ja kutsutakse appi.
Praegu tuleb rohkem neid, kes enne nõu küsivad. Vanas-
ti tuldi rohkem siis, kui tagajärg käes, otsiti konsulenti 
kui kohtumõistjat. Aga konsulent ei ole kohtumõistja, 
pakub hoopis lahendusi. Kui tegu tehtud, siis ei anna 
tihtipeale tagantjärele enam midagi teha. 

Metsakultuur

Raiesmikku on töödeldud juurepessu tõrjeks vahendiga  
Rotstop, mida pritsitakse värsketele kändudele
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Algusaastail käidi ju seda ka küsimas, kuidas saaks 
metsa mustalt müüa, aga niisuguste asjadega konsu-
lendid ei tegele ja viimasel ajal meilt seda enam küsitud 
pole ka.

Kusagilt päris algusest on meeles üks metsaomanik, 
kes helistas, sest oli plaan metsa müüa. Tegime talle pika 
kirjaliku nõuande koos  kalkulatsioonidega ja soovitasime 
ka tegijaid, kelle kohta oli teada, et on usaldusväärsed.

Läks kaks aastat mööda ja ta helistas jälle. Et teie 
andsite mulle nõu. Ma siis küsisin, et kuidas tal on läinud. 
Mees ütleb: metsa müüsin maha, aga raha on siiamaani 
saamata. Ma muidugi hakkasin uurima, et kes meie soo-
vitatud ettevõtjatest teda siis alt vedas. Ei ükski, ütles 
mees. Keegi oli pakkunud talle väga head hinda ja vaat 
sellele müüski. Ja 25 000 krooni oli juba ka advokaadi-
kuludeks läinud... 

Eks igasuguseid asju on olnud, aga praeguseks on 
asjad ikka pigem korras. Ja sellist varimajandust kui va-
rasemalt oli, enam ei ole. Vähemalt meieni pole sellest 
märke jõudnud. Nüüd on probleemiks helistajad, kelle 
tausta soovitaksin ikka väga põhjalikult uurida, enne kui 
tehingu sõlmimiseks läheb.  

Mis need kirjalikud nõuanded olid? 
Oli nii, et kaks tundi oli lihtsustatud nõuandeks ja kui 
läks üle – kuni 13 tundi siis, sest toetusearvestusse läks 
15 tundi metsaomaniku kohta – tuli sõlmida metsa-
omanikuga kirjalik leping ja ka nõuanne vormistada 
kirjalikult. Enam sellist asja nõutud pole, aga ma praegu 
ka paljudel juhtudel eelistan nõuandeid kirja panna. Pa-
ratamatult on nii, et teatud küsimuste puhul, eriti näiteks 
maksuküsimused vms, võib inimene, kes asjaga kursis 
pole, sinust valesti aru saada. Kirjapandut on hiljem või-
malik vajadusel üle vaadata.

On ka selliseid juhtumeid olnud, kus ma olen palunud, 
et metsaomanik oma küsimuse kirja paneks ja lisaks 
sinna kõik faktid, mida suusõnaliselt rääkides alati ei 
mäletata või öeldakse umbes. Vale alginfo korral ei ole 
võimalik anda õiget nõuannet. 

Erametsaportaalis Internetis on metsakonsulentidel 
meiliaadressid ja telefoninumbrid...
Jah, kusjuures minule isegi meilikiri sobib paremini. Sest 
ma ei ole ainult konsulent, vaid mul on siin mesilased, 
lambad, ma käin metsas tegutsemas, elatun kõigest sel-
lest, mida ise teen. Võib-olla just siis, kui metsaomanik 
helistab, lõikan võsa ja lihtsalt ei kuule ta helistamist. 
Meilikirjad ikka vaatan üle.

Ma pean tähtsaks seda ka, et konsulendil oleks sa-
mamoodi tööaeg kui teistel ning õigus puhkeajale ja 
puhkepäevadele. Mitte nii, et keegi helistab õhtul kell 9 
ja tahab nõu. Või et helistab ja ütleb, et ma nüüd tulen 
nädalavahetusel maale ja lähme metsa. Aga minul tule-
vad lapsed just nädalavahetusel koju.

Ühesõnaga tahan ütelda, et konsulendil on oma elu 
ka. See on üks meie ameti läbipõlemise põhjuseid, et 
püütakse alati valvel olla, kui metsaomanik mis tahes 
ajal kontakti võtab.

Kuidas töö hulk aastaringis jaguneb?
Aastaajast sõltub üsna palju nii küsijate hulk kui ka temaa-
tika. Eelmisel aastal oli naljakas olukord, kui lumi veebrua-
ris ära läks ja mulle hakkas järjest tulema telefonikõnesid, 
et kas äkki ei peaks istutama hakkama. Ma siis rääkisin, et 
pidage hoogu, istutamise aeg on aprillis või mais.

Kui sügis tuleb, siis avaldub Eesti maainimeste aasta-
ajatunnetus – kevadel näpud mulda ja sügisel valmistu 
talviseks raieks. Metsateatiste tegemise aeg. Suvel on 
suhteliselt rahulik. Ühelt poolt tähendab see seda, et 
ainult konsulenditööst ära ei elaks, aga teisalt saab siis 
ka ise suvel puhata ja tegeleda enesetäiendusega.

Kultuurihooldused on need küsimused, mis suvel või-
vad tulla. Omanik on maale sõitnud üle vaatama, mis tal 
kõik metsas on, ja on avastanud, et eelmisel aastal istu-
tatud taimi ei leia enam rohust üles. Siis küsib, mida teha.

Viimasel ajal, kui osa puiduhindadest on väga maas, 
oleme soovitanud omanikel ka raieid edasi lükata. Mõni 
helistab kiirküsimusega, et kas seisud on paremaks 
muutunud.

küttepuude tegu
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Kas on õige mulje, et aastaks 2016 on Eestis välja ku-
junenud teadlik ja tark metsaomanikkond?
Jah, muutused on olnud suured. Mäletan 1980. aastate 
lõppu ja 1990. aastate algust, kui sattusin kokku Soome 
ja Rootsi metsaomanikega – olin siis ise veel riigimetsa-
ülem. Seal kogesin, et kui küsid metsaomanikult, mida ta 
teeb, hakkab ta rääkima klassikalisest metsandusest. On 
ise talumees, tal on ainult 30 või 50 hektarit metsa, aga 
ta on saanud vastava koolituse. Peale muu valdab kogu 
seda metsanduslikku sõnavara, millest meil tol ajal said 
aru ainult need, kes olid käinud Luua või EPA koolis. 

Nüüd on meil viimase 15 aastaga või veidi pikema aja-
ga tekkinud samuti koolitatud metsaomanikud. Kusjuu-
res see kooliharidus, mida saab Luua metsanduskoolist 
või maaülikoolist, on suures osas endiselt orienteeritud 
riigimetsandusele. Koolitus, mille erametsaomanikud on 
saanud oma organisatsioonide kaudu, erineb metsakoo-
lide omast sellega, et klassikaliste metsandusteadmiste 
kõrvale on alati pandud ka „pakike” majandamisest ja 
turureeglitest ning rõhutatud on, et tegevus metsas peab 
end ka ära tasuma. Teisalt on kaasa antud keskkonna 
poolt. Mäletan, kuidas oli ka õiendamist: jälle hakkate 
vääriselupaikadest, säilikpuudest ja muust sellisest rääki-
ma. Aga vähemalt üks osa metsaomanikest oskab nüüd 

neidki väärtusi oma metsas paremini näha ja otsida. 
Metsa ja põllu omamisel on vahe. Paljudes riikides ja 

meil ka on paljud põllumaad välja renditud ja omanikud 
tegutsevad ise kusagil mujal. See on normaalne, põllu-
majanduses on pikaajalist riski vähe. Lühiajalist on palju, 
aga see-eest saad igal aastal alustada uuesti. Metsas ei 
saa nii, et teed järgmisel korral paremini, sest see järg-
mine kord tuleb saja aasta pärast. Metsaomaniku tead-
likkus ja tarkus on siin määrava tähtsusega.

Metsaomanik on targaks saanud, aga ühiskond justkui 
ei usu seda, kahtlustab omanikke tänase päevani.
Ühiskonnas pole ettekujutust metsa pikaealisusest. 
Unustame ikka ja jälle, et puu, mille täna maha võtame, 
hakkas kasvama näiteks tänu sellele, et oli I maailmasõ-
da. Siis loomad, kes karjamaal olid, viidi ära ja karjamaa-
le hakkas kasvama mets. Selleks ajaks, kui sinna uuesti 
lehmad ja lambad tulid, oli see mets ärasöömiseast välja 
kasvanud. Põhjus, miks saame täna raiuda, on tegelikult 
see, et 100 aastat tagasi oli sõda. 

Kui mina läksin Vormsi saarele, raiusin seal veel ka 
seda metsa, mis hakkas kasvama Napoleoni ajal... Kui 
metsainimene mõtleb oma metsale, siis kategooria on 
see, et kas raiun Napoleoni- või tsaariaegseid või Leni-
ni-aegseid puid. Kui lehtpuude kallale läheme, siis need 
on olemas tänu Stalini-aegsetele raieplaanidele. Kui neid 
suuri ajaloo ümberkujundajaid ei oleks olnud, poleks meil 
täna teemat, kas raiume liiga palju või liiga vähe. 

Metsakasutus me esivanemate järgi on olnud ühtlane 
ja järjepidev, mis tähendab seda, et talumees mõtles 
ju nii, et pean ka oma poegadele jätma loogapuid. Või 
mõtles nii, et mina raiusin maja üles, poiss raiub lauda ja 
järgmine põlv teeb uue maja või muud... Niimoodi vaa-
dati talus metsa.

Ma arvan, et tänapäeva metsaomanike hulgas, kes on 
oma metsa juurde jäänud ja pole seda esivanematelt 
saadud vara turule viinud, on piisavalt palju neid, kes 
samamoodi järjepidevust tähtsaks peavad. Nendele 
saame riigina loota. Kui meil neid ei oleks, oleks see me 
julgeolekurisk. Meile ei anna ju samasugust kindlust 
need Eesti metsa omanikud, kes kusagil New York´i 
börsil jälgivad üles-alla liikuvaid hindasid ja teevad kii-
reid ostu-müügiotsuseid.

Mets on ressursina sisuliselt nagu raha. Rumala käest 
läheb see kaduma. Loodame, et täna metsas targalt toi-

Erametsaomanikud on usaldust väärt
Eramets on osa suurest tervikust, mille teise poole moodustab riigimets ja õige väike osa Eesti metsadest on mu-
nitsipaalomanduses. Kui 1990. aastatel taasiseseisvunud riigi metsapoliitikat koostati, sellist tulemust tegelikult 
ette ei nähtud – tookord seati sihiks, et riigi omandisse jääb ainult põline riigimaa ja metsanduse arengukava aas-
tani 2010 täpsustas, et kuni 20% maismaast võiks olla riigi omandis, kõik ülejäänu erakätes.
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metajad teevad tulevikus nii edukaid tehinguid, et nad 
on võimelised endale seda maad ostma, mis nn speku-
lantide käest üsna varsti käibesse tuleb. 

Ideaalmaastik meie erametsanduses on siiski see, kui 
aastas vahetab omanikku võib-olla ainult 1–2% metsa-
maast. Ja et peamine n-ö omanikuvahetus on hoopis 
see, kui mets läheb ühelt põlvkonnalt teisele. Ainult siis, 
kui midagi juhtub, tuleb teine ostja mujalt. 

Meil vahetas kümne aastaga 60% erametsamaast – 
mõtlen ka riigireservis olnud maid – peremeest, see ei 
ole normaalne olukord.

Kas siht oleks niisiis teadlikud omanikud ja see, et 
metsad jõuaks rutem tururinglusest välja ja õigete 
omanike kätte?
Just. Et need, kelle käes see mets peaks olema, ongi 
välja sõelunud. Ja need, kelle käest see igal juhul oleks 
välja petetud, kes poleks nagunii osanud või tahtnud 
sellega midagi targemat teha... Mõtlen neid esimese 
põlve omanikke, kes tahtlikult või teadmatusest tegid 
röövraieid. Siis tulid järgmised, kes ostsid need „mõrva-
tud”, läbiraiutud metsad üles. Nemad hakkasid inves-
teerima ja riik oma toetustega ka on aidanud kaasa uue 
metsapõlve rajamisele. 

Oleneb omanikust, aga kui selleks sai mõni äriühing, 
on suur tõenäosus, et see mets vahetab veel omanikku, 
enne kui jõuab raieküpsesse ikka. Osa äriühingutest on 

seotud suurte välismaiste investeerimisfondidega. In-
vestorid, kes panid oma raha selle metsa ostmisse, tava-
liselt enne teatud aega ei tule seda tagasi küsima, kuid 
näiteks 20 aasta pärast vaatavad, kas see investeering 
on kasvav või kahanev ning mida edasi teha.

Fondidele ei pruugi üldse tähtis olla, kas nad tulevad 
sellest metsa omamisest välja kasumlikuna. Neil on ol-
nud ülesanne panna mingi raha 20 aastaks nii-öelda kivi 
alla ja tähtis on ainult see, et nad teaks, kus see kivi on. 
Nii toimetatakse, kui pankades raha hoidmine muutub 
riskantseks. Hoopis kindlam on raha panna metsa alla.

Tõenäoliselt on tulevikus kõige tähtsam see, mida 
Maalehes ütles ka metsamees Andres Olesk: vaja loo-
ta, et meil endil jätkuks jõudu neid metsi üles osta, kui 
need jälle müüki tulevad. Et metsamaa eestimaalaste 
kätte saaks.

Aga ma näen teist, pessimistlikumat stsenaariumi 
ka – et riik mingil hetkel on seisus, kus leitakse, et 
maamaksust tulev tulu metsa pealt on ikka nii väike, ja 
hakatakse seda kinnisvara, mille äriühingud on kokku 
ostnud, kuidagi teistmoodi maksustama. Selle tulemus 
on, et äriühingud, kes tunnetavad ülemaksustamist, 
hakkavad otsima ostjat, kes võtaks kõik korraga ära. 
Ei hakata metsamaad müüma tükk haaval ja nii, nagu 
Andres Olesk soovitab, et kui tahad müüa, mine oma 
naabri juurde ja paku kõigepealt talle.

Kui on omandatud metsamassiiv, ei tulda enam naab-

eRaMetsaOManIkUD On UsaLDUst VääRt

Vaade suure Munamäe tornist
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ri juurde, vaid seda müüakse pakina, sest nii on lihtsam 
ja tulusam. Kontsernidel nii käibki. See võib viia teatud 
juhtudel olukordadeni, kus riik, ainus, kes on suuteline 
nii suuri investeeringuid korraga tegema, peab ise neid 
metsi omandama.

Ja riigimetsa osakaal kasvab veelgi...
Eraomandi vähenemine on riigi jaoks julge oleku risk. Ma 
näeksin hoopis vastupidi, et erametsandus tugevneks 
riigimetsa arvelt. Kui metsaühistutest on saanud nii tu-
gevad organisatsioonid, et nad on võimelised samal ta-
semel väärindama metsa, nagu seda teeb praegu RMK, 
peaks riik eraomanikele metsamaad juurde müüma. 
Neile, kes on need eesrindlikud, targad, järjepidevad, 
säästlikud majandajad. Kui riik usaldab oma rahvast, 
peaks ta saama rahulikult oma metsa selle rahva kätte 
anda. Ja just sel moel, et jälle oleks võimalik pikaajaline 
maksmine, mitte nii, et täna kohe oksjonile ja raha kätte. 
See aitaks metsamaade äriühingute kätte koondumise 
protsessi natuke leevendada. 

Seda, kui palju tegelikult praegu metsa äriühin gute 
omanduses on, saame teada vast kümne aasta pärast, 
täna veel tehakse ka neid tehinguid, millest vaikitakse.  
On kombinatsioone. Sest seadus tega võid ju igasugu pii-
ranguid seada ja lisaks rääkida autundest, südametunnis-
tusest jne, aga selle kõrval on ka julm turumajandus, mis 

toimib omaette, seal on omad reeglid. Nagu looduseski. 
Tahan meelde tuletada, et kui tegime Eesti metsapo-

liitikat, mis tuli välja 1997. aastal, sai sinna pakutud, et 
riigimetsa osa Eestis oleks kuni 20% kogu metsamaast. 
Rõhutan sõna „kuni”. Natukese aja pärast toonane 
keskkonnaminister Villu Reiljan interpreteeris selle 
eesmärgiks, et riigimetsa peab olema vähemalt 20% 
maismaast. Asi läks nii kaugele, et hakati seda „vähemalt 
protsenti” jälgima maakondade kaupa. Mõnes maakon-
nas, kus protsenti polnud, „tõmmati” see ruttu täis, aga 
maakondades, kus protsent oli suurem, riigimetsa osa 
vähendama ei hakatud. 

Minul on kahju, kuidas põlised erametsamaad on põh-
juseta riigi omandusse jäetud. Aga see pole lootusetu 
protsess... 

Kaitsealade metsa on meil rohkem kui 25% kogu met-
samaast, see on loomulik, seal saab ka seda elustiilikü-
simust edasi arendada, millest räägib Anzori Barkalaja. 
Kui elustiili-inimesed minu metsa tulevad, suudan samuti 
neile sobivaid metsatukkasid leida. Metsaomanikud mõis-
tavad, et nende metsas, kus linnud lendavad ja põdrad 
käivad vabalt, võib külaline end samamoodi vabalt tunda, 
aga muidugi ainult siis, kui ei viska koni maha või ei hakka 
dikteerima, millist puud võtta/jätta... 

End metsarahvana tundmiseks on ruumi piisavalt, aga 
selleks peab ühiskonnal olema metsaomaniku suhtes 
usaldus. Kui meil täna seda usaldust pole, siis tuleb selle 
saavutamisse panustada. 

Kuidas siis edasi?
Tulevikuks on mitu võimalikku stsenaariumi. Üks on 
see metsamaade n-ö varjatud riigistamine seetõttu, 
et investeerimisfondide osalusega äriühingute majan-
datavad metsad vahetavad omanikku. Võib-olla keegi 
omamaistest ettevõtetest on kasvanud selleks ajaks 
sedavõrd, et suudab selliseid äririske ise kanda. Suurem 
tõenäosus on, et ei hakata riskima ja lükatakse Eesti riik 
sellele altarile. Et kui mets jälle küps, küllap siis ka puidu 
sealt kätte saab. 

Teine stsenaarium on, et kasvatame usaldus väärseid 
metsaomanikke praegu riigi käes oleva majandusmetsa 
abil nii, et üha rohkem neist on võimelised iseseisvalt tegut-
sema ja nii saab Eesti metsad tagasi eestimaalaste kätte. 

See võiks juhtuda. Aga see eeldaks ka teatud muutust 
metsasektori organisatsioonides. Tänane päevaprob-
leem on see, et ei suudeta kokku leppida sektori kui ter-
viku ühisosa. Kuskiltki tuleks see leida, sellest kinni hoida 
ja olla sellega ühiskonnas partneriks, ka n-ö elustiili 
viljelejatele muu hulgas. Metsaomanike organisatsioonid 
peaksid saavutama ka ekspordivõimekuse. Seda mitte 
ainult toorme või hakkpuidu, vaid ka kõrgelt väärinda-
tud puidusaaduste müüjatena.

ka nii „mahedat metsandust” võib eesti erametsas kohata
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Tähtsaimad küsimused
Kus mets asub?
Milline see mets on?
Mida omanikuna soovite metsas teha?

Tähtsaim seadus
Metsaseadus, majandamissoovi korral ka sellest lähtuv 
metsa majandamise eeskiri. 
Kui teie metsas on kaitsealasid, on tähtis ka looduskait-
seseadus.
Kui olete hädas liigveega, võib vaja minna maaparan-
dusseadust. 
Kõik need õigusaktid leiab elektroonilisest Riigi Teata-
jast. www.riigiteataja.ee

III. METSAS
Alustajale metsaomanikule

Kus mets asub?
• Kui te pole kunagi oma metsas käinud, siis otsige ta 
üles. Seda saab teha katastritunnuse järgi.

Kui katastritunnust ei tea, saab infot näiteks e-kinnis-
tusraamatust, kuhu tuleb (nt ID-kaardiga) sisse logida ja 
otsida tulemusi oma isikukoodiga. Sealtsamast leiate ka 
katastritunnuse. www.rik.ee/et/e-kinnistusraamat
Milline see mets on?
• Oma metsaga saab igaüks ise tutvuda. Kui soovite täp-
semat sisulist ülevaadet, tasub tellida metsa inventeeri-
mine. Inventeerimisandmed kujutavad endast professio-
naalse metsakorraldaja kogutud ja koostatud andmes-
tikku, millega kirjeldatakse teie metsa. Välja on toodud 
puistu liigiline koosseis, vanus, kõrgus, tagavara jms. 
• Inventuuri tegemist tasub tellida tegevusloaga metsakor-
raldusettevõttelt või tunnustatud metsakorraldajalt. Nende 
ettevõtete ja metsakorraldajate nimekirjad leiab keskkon-
naagentuuri kodulehelt. www.keskkonnaagentuur.ee
• Metsa inventeerimisandmed koostatakse kümneks 
aastaks ja need kantakse ka metsaregistrisse.
register.metsad.ee/avalik/
Kui hakkate metsa majandama, tuleb andmeid kümne 
aasta pärast uuendada.
Mida omanikuna soovite metsas teha?
• Teie tahtmistest sõltub, kuivõrd tasub endale metsasea-
dus selgeks teha, sest majandaja peab seda järgima. Kui 
teie metsa jääb kaitsealasid, tuleb kindlasti tutvuda ka 
looduskaitseseadusega, sest kaitsealadel kehtivad inim-

tegevusele tavaliselt suuremad või väiksemad piirangud.
•Kui soovite metsas teha uuendus- või harvendusraiet, on 
metsa inventeerimisandmete tellimine kohustuslik. Kohus-
tus ei kehti, kui juriidilise isiku metsa pindala on väiksem 
kui 2 ha ja füüsilise isiku metsa pindala väiksem kui 5 ha.
• Kui teie mets on suurem ja soovite neid raieid teha ning 
tellite inventeerimisandmed, saate nendega koos metsa-
majandamiskava, kus soovi tused metsa majandamiseks. 
Neid ei pea tingimata järgima, kuid need kajastavad teie 
metsa seisundit ja võimaldavad oma metsa veel paremini 
tundma õppida.
• Kui kahtlete, kas teie metsa kohta on või ei ole inven-
teerimisandmeid juba kogutud, siis seda saab kontrolli-
da metsaregistrist.

Kui soovite raieid teha.
• Saate arvestada, et metsaseadus lubab ühelt kinnistult 
aastas kuni 20 tihumeetrit puitu vabalt raiuda.
• Suuremate raiete puhul tuleb arvestada, et enne 
nende tegemist tuleb metsaomanikul esitada keskkon-
naametile metsateatis. Ainult valgustusraie puhul ei ole 
teatist esitada vaja. www.keskkonnaamet.ee
• Metsateatist saab esitada nii elektrooniliselt kui ka pa-
berkandjal.
• Metsateatis tuleb keskkonnaametile esitada ka siis, kui 
teie mets on oluliselt kahjustada saanud, näiteks tormiga.

ka selliseid avastusi võib erametsas teha
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Kust vajadusel abi saab?
• Kui teil on tuttav metsamees, olete omadega mäel, 
kuid tasub teada, et Eestis on olemas ka metsaomanike 
tugisüsteem. Et sellest aru saada, tasub alustada lähima 
metsaühistu ülesotsimisest. 
• Infot metsaühistute kohta ja nende kontaktandmed 
leiab erametsaportaalist. www.eramets.ee
• Erametsaportaali on koondatud tegelikult palju roh-
kem informatsiooni ja omapäi tegutsev metsaomanik 
leiab juba sealt palju kasulikku. Portaalis on näiteks 
omaette jaotised, kust saab infot nii erametsanduse 
süsteemi kui ka metsatööde kohta. Algajale metsaoma-
nikule on seal lausa omaette rubriik. Portaalist leiab õp-
pelehe Sinu Mets elektroonilised numbrid ja seal on hulk 
uuringute või ettekannete materjale.

Mis on metsaühistu?
• Metsaühistud on metsaomanike organisatsioonid, kuhu 
on koondunud kogu teave, mis metsaomanikele vajalik. 
• Metsaühistute juures tegutsevad erametsakonsulen-
did, kellelt metsaomanikud nõu saavad, ja metsaühistud 
korraldavad omanikele õppepäevasid.
• Suurem osa Eesti metsaühistutest on tänapäeval seal-
maal, et ametis on professionaalsed metsamehed, kes 
aitavad ka metsatöid korraldada. Samuti saab metsa-
ühistute kaudu metsataimi tellida ja puitu müüa. Ühis-

tud on asutanud kaks suurt puidumüügiorganisatsiooni, 
kus tänu ühismüügile võib puidu hind kujuneda soodsa-
maks kui üksi müües.
• Osa metsaomanikest, kes soovivad küll metsa majandada, 
kuid ise ei saa või ei taha metsatöid korraldada, on metsa-
ühistuga sõlminud lepingu, et ühistu majandab nende eest.
• Metsaühistu on ka see koht, kust metsaomanik saab 
infot selle kohta, missuguseid metsatoetusi on võimalik 
kasutada. Osa toetustest liigubki vaid ühistu kaudu ja 
ühistuinimesed aitavad toetusetaotlusi vormistada. 
• Eestis toetatakse näiteks metsataimede soetamist, 
maapinna ettevalmistamist, istutustöid, metsakultuuri 
hooldamist, hooldusraieid ja metsamaaparandustöid.
• Kui teie mets jääb Natura alale, on võimalik küsida 
Natura erametsamaa hüvitist. Kui teie metsas asub in-
venteeritud vääriselupaik, on võimalik vabatahtlikult sõl-
mida riigiga vastav leping ja saada vääriselupaiga kaitse 
kompensatsiooni.

Mida veel võiks teada?
•Tegevus metsas ei tugine ainult metsaseadusele. Met-
sanduses kehtivad ka majandamise head tavad, mis 
on üldtunnustatud kirjutamata reeglid. Nende reeglite 
järgimine lähtub metsaomaniku enda arusaamadest ja 
tõekspidamistest ning tugineb pigem loomulikele suhe-
tele, kus arvestatud nii loodusega kui teiste inimestega.

Klassikaline metsamajandus, millega tegelevad paljud 
Eesti metsaomanikud, olgu nende omand väike või 
suur, kujutab endast suures osas metsa kasvatamist. 
Selleks on omad võtted. Lõppraie on tegelikult selle 
suure töö tulemus. Arvestades metsa pikka kasvuiga, 
nopivad metsakasvatajate töö vilju tihtipeale hoopis 
järeltulevad põlved. 

Kui metsaomanikul on õnn olla ise tööviljade noppi-
ja, hoolitseb ta klassikalise metsanduse tavade järgi ka 
selle eest, et temagi järeltulijad kord neid vilju noppida 
saaks. See tähendab uue metsa rajamist ja selle kas-
vutingimuste parandamist mitmel moel, ka metsakah-
justuste ennetamist jne.
•Metsa uuendamine. 
Metsa uuendamise võteteks loetakse:
- Maapinna ettevalmistamist (nt ketasadraga, väike-
ses metsas ka labidaga), et oleks parem uut metsa 
külvata või istutada või et looduslik uuendus kiiremini 
idaneda saaks.
 - Puuseemnete külvamist.
 - Puude istutamist.
 - Metsakultuuri hooldamist.

 - Loodusliku uuenduse tekke ja arengu soodustamist 
muul viisil. 
•Metsa kasvatamine.
Selleks loetakse nii hooldusraieid kui ka metsamulla 
veerežiimi muutmist.
- Hooldusraieks loetakse valgustusraie (tehakse har-
vendust kuni 8-sentimeetrilise keskmise rinnasdia-
meetriga* puistus), harvendusraie (8-sentimeetrilise 
ja suurema keskmise rinnasdiameetriga puistus) ja 
sanitaarraie. Hooldusraiete siht on metsa väärtust pa-
randada.
- Uuendusraieks loetakse nii lageraiet kui turberaiet. 
Uuendusraiete siht on võimaldada metsa uuendamist 
või uuenemist.
- Valikraie on püsimetsana majandatava metsa raie-
viis.
- Kujundusraiet tehakse kaitsealadel ja nende eesmärk 
lähtub ala kaitse-eeskirjadest.
*Rinnasdiameeter on puutüve läbimõõt, mõõdetuna 
1,3 meetri kõrgusel juurekaelast. Puistu keskmiseks 
rinnasdiameetriks loetakse enamuspuuliigi puude 
keskmist rinnasdiameetrit.

Metsandusliku tegevuse põhijooni
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Metsakultuuri hooldus. Raiesmikule istutatud puukestel 
tuleks kuni 5 aastat silma peal hoida. Peamiseks konku-
rendiks on nendele sel ajal lopsakas rohttaimestik. Kui 
regulaarselt puude ümber kasvavat rohtu maha tallata, 
kitkuda või niita, paranevad puude valgus- ja toitetingi-
mused ning nad saavad parema kasvujõu. Tähtis on ka 
sügisene kultuurihooldus, et lumi rohtu kasvanud taimi 
ei lämmataks ja et hiired ei saaks võimalust lume all väi-
kese puu koort närida.  
Valgustusraie. Vanuses 5–20 aastat on puistu tavaliselt 
tihe – loodusliku uuenduse tekke soodsate tingimuste 
korral võib kasvada isegi 10 000–50 000 puud hektari 
kohta. Kõik nad konkureerivad omavahel toitainete, vee 
ja valguse pärast. Nii kasvades jäävad puude tüved pee-
nikeseks ja nende kasvutempo kahaneb. 

Valgustusraie (ka noorendike hooldus) eesmärk on 
kujundada puistu liigilist koosseisu ning parandada val-
gus- ja toitetingimusi. Kasvama jäetakse terved, sirged, 
hästi laasunud tüve ja ilusa võraga puud, jälgitakse ka 
puuliike.

Keskmiselt jääb pärast valgustusraiet hektari kohta 
alles 2000–6000 puud, väga tihedate noorendike hool-
damisel kuni 10 000 puud.

Valgustusraietega väljaraiutav puit tavaliselt müügiks 
ei lähe ja tihtipeale jäetakse lihtsalt metsa.
Harvendusraie. Harvendusraiete eesmärk on viia puistu 
liigilise koosseisu kujundamine lõpule, tõstes sellega 
ühtlasi puistu väärtust. Harvendusraiega suurendatakse 
ka puistu vastupanuvõimet tormi- ja lumekahjustustele 
ning putukkahjuritele ja seenhaigustele. Raiutakse välja 
surnud ja surevad puud, kahjustatud ja halva kvaliteedi-
ga puud (okslikud, mitme ladvaga jm).

Pärast valgustusraiet kasvab puistus 2000–6000 
puud hektari kohta, aga küpses eas (enne uuendusraiet) 
puistusse mahub umbes 400–600 puud hektari kohta. 

Esimene harvendusraie toimub tavaliselt 20–40aas-
tases puistus. Harvendusraied soovitatakse lõpetada 

kuusikutes, kaasikutes, haavikutes 40–50 aasta vanuselt 
ja männikutes ning kõvalehtpuupuistutes 50–70 aasta 
vanuselt. Vanemas eas tehakse pigem vajadusel sani-
taarraieid. Harvendusraiete täpne arv sõltub kasvuko-
hast ehk maapinna headusest ja puuliigist, samuti metsa 
majandamise kaugematest eesmärkidest. 

Harvendusraietel raiutav puit leiab enamasti kasutust. 
Seega võib see raie anda ka tulu või katab saadav tulu 
vähemalt raiele tehtud kulutused.
Sanitaarraie. Sanitaarraie on seotud metsa tervisliku sei-
sundiga, raiutakse enamasti haigeid ja kahjustatud, aga 
ka surnud ja surevaid puid. Näiteks on vaja pärast suuri 
torme, kui ulatuslikel metsaaladel on puud ümber heide-
tud või tormi murtud, mets koristada. Putukkahjustuste 
puhul võib eesmärgiks olla kahjustuskolde likvideerimine.

Enne sanitaar-lageraiet tehakse metsakaitseline eks-
pertiis, mille alusel raie käib. Üldiselt võetakse sanitaar-
raie ette vastavalt vajadusele.
Laasimine. Laasimisega saab tulundusmetsades paran-
dada puidu kvaliteediomadusi. Okste eemaldamisega 
tüvelt suurendatakse oksavaba puidu osakaalu. Otstar-
bekas on laasida kvaliteetseid puistuid, millel on potent-
siaal kasvatada hinnalist puitu. 

Üldiselt laasitakse kõiki puuliike, peamiselt aga mändi, 
kõne alla võib tulla ka kuuse, kase ja sanglepa laasimine. 
Laasitav puistu peaks olema terve, laasitavate puude 
keskmine diameeter mitte üle 15 cm. 
Metsakuivendustööd ehk metsamaaparandus.
Metsamaaparanduse eesmärgiks on muuta liigniiske 
ala metsakasvatusele kõlblikuks. Liigniiskus mullas teki-
tab hapnikupuuduse, mille tõttu puude juurte tegevus 
aeglustub ja puud võivad hukkuda. Metsakuivendusega 
liigset pinnavett ära juhtides saab vähendada üleujutusi. 
Tegevuseks võib olla: kinnikasvanud kraavi rekonstruee-
rimine, selle kujundamine sirgemaks; truupide rekonst-
rueerimine või uute truupide ehitamine; kindlasti ka 
võimalike koprakahjustuste vältimine.

Mõned viited metsas tegutsejale 
Kuidas metsa kasvule kaasa aidata?

Kui suure summa raietulust peaks arvestama metsa uuendus kuludeks?
Laias laastus tuleb metsauuenduseks broneerida 1000 
eurot hektari kohta. Summa on pakutud  istutuse pu-
huks, mille juurde kuulub ka maapinna ettevalmistus 
enne ja mõned kultuurihooldused pärast istutamist. Kui 
plaan on metsakülvi teha, kulub raha vähem, kuid külv 
sobib vaid teatud kasvukohtadele. Kui metsaomanik ei 
ole käibemaksukohustuslane, tuleb arvestada ka lisan-
duva käibemaksuga.

Maapinna ettevalmistuseks  kulub 100–140 €/ha, tai-
mede ostuks 300–500 €/ha, istutamiseks 200–400 €/

ha ja üks hooldus maksab 100–140  €/ha.  Külvi puhul, 
kui külvab masin, millega tehakse ka maapinna etteval-
mistust, on kogukulu 200–300 €/ha.

Kui raiesmik jääb looduslikule uuendusele, kulu ei ole, 
aga ka uuenemine sobiva puuliigiga ei ole kindlustatud. 
Arvestada tuleb, et kusagil 10. kasvuaastal tuleb tegelda 
noorendiku hooldamisega. Erandjuhtudel varem. Kui 
raiesmik jääb looduslikule uuendusele, millele omanik 
tahab natuke kaasa aidata, tuleb arvestada maapinna 
ettevalmistuse kuludega. 
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Metsaomanik peaks arvestama raietegevust ette valmis-
tades tavaliselt kolme põhikomponendiga: oma rahava-
jadus (nt millegi suurema ostuks), turuolukord (kas turg 
puitu soovib ja mis hinnaga), raietöödeks sobilik aeg.

Enamasti arvatakse, et raieks tuleb oodata talve ja 
siis on kõik hästi. See on tõsi, et ilm on raietööl määrava 
tähtsusega, aga seda tasub lähemalt vaadata, sest sobi-
likke ilmaolusid leiab tegelikult ka muudel aegadel.

Ilma tähtsad komponendid metsamehe jaoks on tem-
peratuur (mida külmem, seda parem), sademed (mida 
vähem, seda parem), pisut kaudsemalt ka õhurõhk ja 
päikesepaiste, mis on omavahel seotud. 

Tabelis on kasutatud 1981–2010  keskmisi näitajaid 
– temperatuur, sademed, päikesepaiste  kestus ja õhu-
rõhk. Tabel on värvitud nii, et mida tumerohelisem, seda  
halvem aeg metsategemiseks, ja mida heledam, seda 
parem. Kuna näitajad on keskmised, ei saa üks-ühele jä-
reldusi teha, kuid tabel sobib n-ö strateegiliseks vaateks.

Näeme, et ideaalselt ilma ei ole. Kuid siiski joonistub 
välja, et: Detsembrist märtsini on kõige rohkem „heledat” 
– keskmine temperatuur on alla nulli ja sademeid on vähe. 

Aprilli lõpus ja mai alguses on sademeid vähe ning 
päikesepaiste järjest suureneb – suureneb ka aurustumi-
ne ja tärkav loodus kuivatab pinnast veelgi. 

Juunis-juulis on tavaliselt kõige soojem aeg ja ka kõi-
ge rohkem päikest, mis kompenseerib  sademete suure-
nenud hulga. 

Alates augustist hakkab olukord raie tegemiseks keh-
vemaks muutuma – näha on kõige rohkem läbivat ro-
helist tooni. Temperatuur langeb koos päikesepaiste vä-
henemisega ja juurde tuleb sademeid. Kuni detsembrini 
olukord üldiselt ei parane. Siis on jälle lootust külmale. 

September, oktoober, november ehk sügis on seega 
raieks kõige keerulisem aeg. Sel ajal tasuks aktiivne olla 
neil omanikel, kelle mets asub kõrgema ja tugevama 
pinnasega aladel. Kuna tööde tegemine on keeruline, 
võib turul olla keskmisest suuremat nõudlust ja raie-
tehnika osas suuremat pakkumist, mis võib tähendada 
mõne euro võrra paremat kännuhinda. 
Soovitusi
Igal ajal (nii suvel kui talvel) kehtib soovitus: kui ei olda 
ise kogemustega metsamees, tasub pöörduda asjatund-
liku nõu saamiseks kohaliku metsaühistu poole. Eesti 
keskmisel metsaomanikul on metsa umbes 10 ha, mis 
tähendab, et metsaraiet teeb ta elu jooksul võib-olla ai-
nult kaks korda. Vale otsus võib kalliks maksma minna.
• Veenduge, et metsamajanduskava oleks olemas ja 
kehtiv. 
• Kui soovite raiuda, siis tehke endale selgeks, millises 
mahus seda teha ja kas seadus seda võimaldab. Tuleb 
esitada ka metsateatis. 
• Kui plaan ja luba raiutava metsa kohta on olemas, 
tuleb leida aegsasti raiuja ja puiduostja. See on küllaltki 
keeruline, sest kusagil pole üldisi hinnakirju ei teenuste 
ega puidusortide kohta. Keeruliseks teeb asja ka see, et 
soovitatavalt tasuks lahus hoida raiuja, puidu vedaja ja 
ostja, kuid nende kõigi „klapitamine” vajab kogemust.
• Veenduge, et plaanitud raietöö ei kahjustaks teiste 
huve. Võtke vajalikud kooskõlastused. Luba/kooskõlas-
tust on vaja, kui tekib vajadus sõita üle naabri maa; kui 
tekib vajadus teha laoplats kas võõrale eramaale või 
riigimaale; kui tekib vajadus ladustada puit vallatee või 
riigimaantee äärde. Vahel tuleb paigaldada ka liiklus-
märke ja maksta tagatisraha.

Kuidas planeerida raietöid?

Ilmas&ku
ajad    

1981-‐2010
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Temp -‐3,5 -‐4,5 -‐1,1 4,6 10,4 14,4 17,4 16,3 11,5 6,7 1,4 -‐2

Sademed  
(mm) 50 35 37 31 42 69 72 83 64 74 63 53

Sademete  
ööpäevane  
maksimum

28,2 37,1 32 34 63,7 86,8 130,8 115,7 78,4 49,6 41,1 33,9

Päikesepaiste  
kestus  (tundi) 30,3 61,2 127,1 193,4 276 267,9 288,2 234,3 148,1 86,6 32,2 20,7

Õhurõhk  
(hPa) 1006 1008 1008 1009 1010 1008 1008 1008 1009 1009 1007 1007

näit
-
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Puude õitsemisajad võivad olla kõikuvad. Näiteks lepad 
ja sarapuud võivad teatud ilmaolude puhul hakata õitse-
ma juba veebruariski, kuigi tavapärasem õitsemisaeg on 
märtsis, ka aprillis.

Õite uurija peab arvestama, et lehtpuude seas on nii 
ühe- kui kahekojalisi puid. Kahekojalise puu ühel isendil 
on ainult isasõied ja teisel ainult emasõied. Näiteks on 
kahekojalised puud pajud ja haavad. Okaspuud on ühe-
kojalised puud.
• Sarapuu õitseb märtsis, aprillis, vahel enne lume sula-
mist.
• Hall lepp õitseb märtsis-aprillis. Isasurvad paiknevad 
3–5 kaupa võrsete tippudes, emaskäbikesed on koon-
dunud 3–8 kaupa külgvõrsete tippu. Sanglepp ehk must 
lepp õitseb märtsis-aprillis, umbes nädal hallist lepast 
hiljem. Isasurvad paiknevad 3–6 kaupa, on 4–7 cm pi-
kad, asuvad rippuvalt okste tipus. Emasurvad paiknevad 
võra alaosas 3–5 kaupa lehtede kaenlas pikal rootsul.
• Raagremmelgas õitseb märtsi lõpus, aprillis enne lehti-
mist. Emasurvad on kuni 5 cm pikad, neid on rikkalikult, 
on rohekaskollased. Isasurvad on kohevamad, ümara-
mad ja kuldkollased, meerikkad.
• Vaher õitseb aprillis enne lehtimist. Õied on püstistes 
sarikpööristes, on kollakasrohelised ja meerikkad.
• Haab õitseb aprilli lõpul või mai alguses enne lehti-
mist. Nii emas- kui isasõied on koondunud urbadeks, 
isasurvad on pikad ja pruunid, emasurvad lühemad ja 
rohekad.
•Kuusk õitseb mais. Roosakad emaskäbid on püstiselt 
eelmise aasta võrsete tipul ja  isaskäbikesed eelmise 
aasta võrsete alusel.
• Arukask õitseb mais, vahetult pärast lehtimist. Isasõied 
arenevad eelmise aasta augustis, on 5–8 cm pikad, 2–3 
kaupa okste tippudes. Emasurvad arenevad enne leh-
tede puhkemist lühivõrsetel, on püstised, valminult 2–3 
cm pikad ja rippuvad. Sookask õitseb arukasest hiljem.
• Saar õitseb mais. Pöörisjad kuni 12 cm pikad õied on 
arenenud külgmistest õiepungadest eelmise aasta okstel.
• Pihlakas õitseb mais, õied on 5–15 cm läbimõõduga, 
ebameeldiva lõhnaga valged kännased.
• Mänd õitseb mai lõpul või juuni alguses. Emaskäbid 

on õitsedes püstised ja punased, isasõisikud munajad, 
kollased, asuvad noore pikkvõrse alusel. Käbi hakkab 
arenema õitsemisele järgmisel aastal.
•Tamm õitseb mai lõpus, juunis, koos lehtimisega. Isas-
õied on kuni 6 cm pikkused rohekad hõredad urvad, 
emasõied asuvad noortel võrsetel 2–3 kaupa.
• Pärn õitseb juulis. Õied on koondunud 3–11 kaupa eba-
sarikjatesse õisikutesse, õisiku kandeleht on 6–8 cm pikk 
ja piklik.

Puude õitsemisaega jälgivad eriti metsamesinikud. 
Varajane õitseja hall lepp pakub mesilastele erekollast 
õietolmu, mis annab mesilaspere arengule pärast tal-
ve tugeva tõuke. Ka sarapuu on mesilatele tähtis õie-
tolmutaim. Pajud, keda on Eestis 20 liiki, õitsevad eri 
aegadel, kuid kevadel õitsevad pajud on mesilastele 
tähtsad esimese nektariandjana.

Metsaloodusest
Puude õitsemisaeg

Pärnaõied

õitsev haab

Metsloomad elevil
Kui metsloomadel on jooksuaeg, võivad nad teistmoodi 
käituda ja metsaomanikule sagedamini silma hakata. Või 
ka kõrva, sest osa liikidest on sel ajal häälekamad. Osa 
metsloomadest peab pulmi talvel. Kui on lumega talv, 
räägivad nende aktiivsusest sagenenud jäljeread.  

Piirkonniti ja aastati võivad loomad käituda veidi eri-
nevalt.
• Jaanuari lõpus (või veebruaris) algab huntide jooksu-
aeg.
• Veebruaris (võib jääda ka märtsikuusse) peavad pulmi 
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ilvesed, rebased (jooksuaeg võib alata ka jaanuari lõ-
pus), kuu lõpus (võib jääda ka märtsikuusse) kuramee-
rivad koprad. Veebruar või märts on Eesti looduse uue 
liigi šaakali pulmaaeg. 

Ka jänesed lähevad elevile. Halljänestel algabki jook-
suaeg juba veebruaris. Nii hall- kui ka valgejänese jook-
suaeg kestab sügiseni, nad võivad teatud aastail tuua 
ilmale kolm pesakonda.
• Aprillis võib jooksuaeg alata talvel taliuinakut pidavatel 
mäkradel, kes kurameerivad enamasti juuni lõpuni, kuid 
vahel ka muudel aegadel. Kui lumi hakkab sulama, on 
jooksuaeg kährikkoertel, kes talvel samuti pikemat-lühe-
mat aega taliuinakus on.
• Juunis või juulis kurameerivad nugised ja innaaeg on 
ka karudel (võivad alustada mais).
• Juulis (mõnel pool isegi juuni lõpus) algab metskitsede 
jooksuaeg, mis ulatub ka augustikuusse. 
• Septembris on põtrade ja punahirvede jooksuaeg.

• Novembrist algab metssigade jooksuaeg, mille aktiiv-
seim osa jääb tavaliselt detsembrikuusse.

Metssea magamisase

• Püüdke jätta alles võimalikult palju surnud püstiseis-
vaid puid, eriti jämedaid. Puutüükad on tähtsaks rähnide 
toidulauaks ja neis olevad või tekkivad õõnsused sobi-

vad pesitsemiseks paljudele teistele liikidele.
• Püüdke säilitada vanu, tugevate harudega puid. Need 
on tulevikus head pesa- või mängukohad suurematele 
lindudele. Kotkastele ja must-toonekurele valmistab 
sageli muret sobiva pesapuu leidmine, eriti majandus-
metsades.
• Püüdke säilitada suurte õõnsustega puid. Õõnsusi 
leidub kõige enam vanades haabades, pärnades ja 
kuivanud mändides. Suured puuõõnsused on head pe-
sitsuskohad suurtele kakkudele ja teistele, kellele meie 
majandusmetsades on sobivaid pesakohti vähe.
• Jätke nii uuendus- kui ka muudel raietel kasvama 
suuremaid ja vanemaid puid ehk säilikpuid, mida linnud 
saavad metsa uuenemiseni kasutada pesapuudena ja 
mis tagavad ka jämeda surnud puidu tekkimise järjepi-
devuse.
• Leitud suurest linnupesast teatage kiiresti keskkonna-
ametile, ornitoloogiaühingule või kotkaklubile. 
• Kui on kindel, et leitud suur pesa ei kuulu mõnele I või 
II kaitsekategooria liigile ja metsatööd selle läheduses 
on vältimatud, siis säilitage kindlasti pesapuu ja jätke 
mets võimalusel pesast vähemalt 30 m raadiuses kasva-
ma. Nii on lootust, et mõni röövlind seda pesa siiski veel 
kasutab. Lagedale (nt lageraielangile) või ka langi serva 
jäänud pesa jätavad linnud enamasti maha.

Alikas: Metsasõbra meelespea, Eestimaa Looduse Fond, 
koostaja Indrek Sell

Loodusesõprade soovitused metsaomanikule

Põlispärn erametsas
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Allikad
Erametsaportaal www.eramets.ee
Eesti Erametsaliidu kodulehekülg www.erametsaliit.ee
Erametsakeskuse hinnainfo, puiduturu ülevaated 2013-2016 www.eramets.ee
Erametsakeskuse tellitud ja tehtud uuringud ning seminariettekanded www.eramets.ee
Keskkonnaagentuuri väljaanne Mets 2014
Keskkonnainspektsiooni aastaraamatud 
Keskkonnaministeeriumi koduleht www.envir.ee
Keskkonnaministeeriumi tellitud uuring Eesti erametsaomandi struktuur ja kasutamine 2015. aastal 
Luua metsanduskooli koduleht www.luua.ee
Maalehe Metsaleht 2013–2016
Maaülikooli koduleht www.emu.ee
Metsaühistu koduleht www.metsauhistu.ee
Riigi ilmateenistuse aastaraamatud ja ilmaülevaated www.ilmateenistus.ee
SA Erametsakeskus
Sinu Metsa erinevad numbrid 
Statistikaameti andmebaas

Külastatud seminarid ja metsamajandajate kokkutulekud
Jutuajamised erinevate erametsategelastega
Oma märkmed

LISAD
LISA 1. Metsaühistute liikmeskonna kasv 2013–2016

Metsaühistute liikmete omandis 
oleva metsamaa pindala 
suurenemine (ha)

2013 266 000

2014 338 000

2015 388 000

2016 467 000

Metsaühistute 
liikmete arvu kasv

2013 5160

2014 7700

2015 9720

2016 10 810

Metsaühistu liikme keskmine 
metsamaa pindala (ha)

2013 52

2014 44

2015 40

2016 43

LISA 2. Tunnustused 2013–2016
2013
•Talumetsamajandajate konkurss 
Parim talumetsamajandaja Elmut Köösel Pärnumaalt
Maakondade parimad:
Margo Pärn Raplamaal
Ants Kõomägi Valgamaal
Rein Jürimäe Hiiumaal
•Erametsasõber – riigikogu keskkonnakomisjoni endine esi-
mees, Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas
•Metsanduse elutööpreemia – Läänemaa metsamees ja pä-
randkultuuri uurija Lembitu Tarang
•Erametsapäeva tunnustused
Erametsanduse edendaja – Ando Eelmaa
Tubli töö eest tunnustatud:
Riigiametnik – põllumajandusministeeriumi maaparanduse ja 
maakasutuse büroo juhataja Mati Tõnismäe
Metsaühistu juht – Iisaku Metsaühistu juhatuse esimees Viktor 
Lehtse 

Erametsakeskuse töötaja – kontrollüksuse kvaliteedinõunik 
Andres Orula
Konsulent – Silvi Tarang
Majanduskoostöö edendaja – Sakala Metsaühistu metsameis-
ter Raigo Rõõmussar

2014
•Metsamajandajate konkurss (esimest korda uue nimega)
Parim metsamajandaja Hallan Muusikus Lääne-Virumaalt
Eriauhinnad:
Maret Soobik Viljandimaalt – tubli metsauuendaja
Madis Kinks Valgamaalt – tubli metsale uue võimaluse andja
Aare-Villu Kattel Hiiumaalt – tubli eurotehnika võimaluste ka-
sutaja
Priit Adler Lääne-Virumaalt – tubli pärandkultuuri hoidja ja 
loodushariduse edendaja
Roman Šmeljov Ida-Virumaalt – tubli teede ehitaja
Arvo Kruup Raplamaalt – tubli noore metsa hooldaja
Tänukirja said ka ühistud, kes on aastaid aktiivselt tunnusta-
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misväärilisi metsaomanikke konkursile esitanud: Viru-Lemmu 
Metsaselts, Hiiumaa Metsaselts, Valgamaa Erametsaühing, 
Vardi Erametsaselts ja Iisaku Metsaühistu.
•Erametsasõber – Metsä Forest Eesti AS. 
Metsanduse elutööpreemia jäi välja andmata.
•Erametsapäeva tunnustused
Tubli töö eest tunnustatud:
Metsaühistu juht – Läänemaa Metsaühistu juhatuse liige ja 
tegevjuht Mikk Link
Konsulent – metsanduskonsulent ja Vooremaa Metsaühistu 
juht Harry Pütsepp
Erametsakeskuse töötaja – Erametsakeskuse kontrolliüksuse 
spetsialist Veljo Kütt
Meediatöötaja – ERR toimetaja Kaileen Mägi ja saate Kapital 
meeskond
Riigiametnik – Maksu- ja Tolliameti maksude talituse peaspet-
sialist Eha Kütt 
Erametsanduse toetaja – Eesti Puidumüügikeskus
Erametsaliidu töötaja – Eesti Erametsaliidu projektijuht Kristel 
Arukask
Kristel Arukask pälvis tubli koostööpartnerina ka Metsa 
Hoiu-Laenuühistu tunnustuse.

2015
•Metsamajandajate konkurss (esimest korda osalevad ka 
metsaettevõtted)
Parim metsamajandaja Tõnu Mändla Valgamaalt
Eriauhinnad:
Tiit Linnamägi – tubli metsakultuuri kandja
Andres Sõnajalg – tubli püsimetsa majandaja
Andres Tõnisson – tubli metsa mineviku vaatleja ja tuleviku-
planeerija
Ilmar Ait – tubli teede ehitaja
Rimmukas OÜ – tubli maaparandaja
Eremka OÜ – tubli metsauuendaja
Lea Türnpu, Ain Einberg, Kaalu Kirme – tublid kaasomanikud
Tänati ka metsaühistuid, kes tunnustamisväärilisi metsa-

omanikke konkursile esitasid: Hiiumaa Metsaselts, Valgamaa 
Erametsaühing, Vardi Erametsaselts, Vändra Metsaühing, Võ-
rumaa Metsaomanike Liit ja Metsahuviliste Selts.
•Nii erametsasõbra tiitel kui ka metsanduse elutööpreemia jäid 
välja andmata.
•Erametsapäeva tunnustused
Tubli töö eest tunnustatud:
Kõneisik –  Heiki Hepner. 
Looduskaitsja – Anti Rallmann
Riigiametnik – Maret Parv 
Ajakirjanik – Leili Mihkelson oma populaarse blogiga maaleht.ee-s 
Konsulent – Liivi Ehrpais
Metsaühistu esimees – Atso Adson
Metsaühistu juhatuse liige – Tiit Kosenkranius
Erametsakeskuse töötaja – Thea Veltson

2016
•Metsamajandajate konkurss
Parim metsamajandaja Rain Ajaots Harjumaalt
Eriauhinnad:
Karo Mets Pärnumaalt – tubli metsakasvataja
Heli Vahing Pärnumaalt – tubli talukultuuri hoidja
Merit Kvatš Pärnumaalt – tubli tulevikku vaataja
Agu Takis Hiiumaalt – kogukonda hoidev metsaomanik
•Erametsasõber – riigikogulane, endine Pärnu maavanem 
Andres Metsoja.
Metsanduse elutööpreemia jäi välja andmata.
•Erametsapäeva tunnustused
Asjatundlik metsandusnõuandja – Tiit Kosenkranius
Aktiivne IT-lahenduste kasutaja ehk tubli e-metsaühistu – MTÜ 
Ühinenud Metsaomanikud
Edukas ja arenev metsaühistu – Läänemaa Metsaühistu
Aktiivne ja asjatundlik meediakajastaja – Mariliis Pinn (Äri-
päev)
Pikaaegne Eesti erametsanduse edendaja – Ants Varblane

Tubli erametsanduse arendaja – Jaanus Aun

LISA 3. Eesti Erametsaliit
Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, 
kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid 
(ühistud, seltsid, liidud). Erametsaliidu kõrgeim juhtorgan on 
liikmete volinike koosolek, mis toimub vähemalt kaks korda 
aastas. 
Igapäevast tööd korraldab liidus juhatus, mis kohtub nõupida-
miseks reeglina kord kuus.

•Erametsaliidu juhatus
2013
Aasta alguses on juhatuse esimees 2012 aprillis sellesse ame-
tisse valitud Taavi Ehrpais. 
Juhatuse liikmed: 
Kadri-Aija Viik 
Erik Kosenkranius 
Urmas Rahnel 
Ants Erik 
Sven Köster 
Aarne Volkov 
Ando Eelmaa.

18. aprillist 2013 on juhatuse esimees Aira Toss.
Juhatuse liikmed:
Kadri-Aija Viik 
Regina Hansen
Sven Köster
Erik Kosenkranius
Ants Erik
Aarne Volkov
Taavi Ehrpais
2013. aasta 6. detsembri üldkoosolekul astub tagasi juhatuse 
liige Sven Köster ja asemele valitakse kaks liiget, Einar Pärn-
puu ja Jaan Kägu.
2014. aasta 28. novembril astub tagasi juhatuse liige Regina 
Hansen. Uut liiget tema asemele ei valita.
27. novembrist 2015 on juhatuse esimees Ants Erik
Juhatuse liikmed:
Kadri-Aija Viik
Einar Pärnpuu
Jaan Kägu
Mikk  Link 
Atso  Adson
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Aarne Volkov
Erki Sok
2016. aasta 21. aprilli volinike koosolekul astuvad tagasi juha-
tuse liikmed Aarne Volkov ja Erki Sok. Uusi liikmeid volinikud 
nende asemele ei vali.
25. novembrist 2016 valitakse juhatuse liikmeks ka Ando Eel-
maa.

•Erametsaliidu tegevtöötajad
2013. aasta alguses on tegevdirektor 1. oktoobrist 2012 sellesse 
ametisse astunud Priit Põllumäe.
Projektijuhina töötab Kristel Arukask.
2014. aasta 2. jaanuarist on tegevdirektor Liina Laineveer.
2016. aasta sügisest asendab lapsehoolduspuhkusele läinud 
Kristel Arukaske Karin Aguraijuja.

•Erametsaliidu liikmesorganisatsioonid 2016. aasta detsembris
Ambla Metsaühistu
Erametsaühing Eesti Metsaomanikud

Hiiumaa Metsaselts
Kesk-Eesti Metsaomanikud
Kohila Metsaselts
Läänemaa Metsaühistu
Metsahuviliste Selts  
Mädara Metsaühing
Palamuse Metsaselts
Saarde Erametsaühing
Saaremaa Metsaühing
Sakala Metsaühistu
Valgamaa Metsaühistu
Vardi Erametsaselts
Viru-Lemmu Metsaselts  
Virumaa Metsaühistu
Visa Metsaühistu MTÜ
Võrumaa Metsaühistu
Vändra Metsaühing MTÜ
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ

LISA 4. SA Erametsakeskus
SA Erametsakeskus on riigi asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on tõsta metsaomanike kompetentsi ning edendada keskkon-
nasõbralikku ja efektiivset erametsandust.
Erametsakeskus korraldab metsandustoetuste andmist, erametsanduse tugisüsteemi arendamist ja muud erametsandusega 
seotud arendustegevust.
•Erametsakeskuse nõukogu on neljaliikmeline:
Andres Onemar, keskkonnaministeeriumi esindaja, keskkonnaameti peadirektor, nõukogu esimees
Riina Martverk, keskkonnaministeerium
Riina Virkus, rahandusministeerium
Helve Hunt, maaeluministeerium
•Erametsakeskuse juhatus on üheliikmeline:
juhatuse liige on Jaanus Aun
•Erametsakeskuses oli 31. detsembri 2016 seisuga 36 töötajat.

LISA 5. Metsandustoetused
Metsandustoetused 2013–2016 (mln eurot)

Aasta EL raha+Eesti raha

2013 5,28+2,77

2014 6,04+2,45

2015 4,66+3,11

2016 4,93+2,89

Siseriiklikud metsandustoetused 
Nende toetuste raha tuleb Eesti riigi eelarvest.

Metsa uuendamise toetus

Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus

Erametsaomanike nõustamise toetus 

Metsamaaparandustööde toetus

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus

Metsaühistu toetus

Peale selle vääriselupaiga kaitseks sõlmitavad lepingud metsaomaniku 
soovil

Metsa uuendamise toetus
2013
Toetuse saaja Toetuse saajate arv (tk) Maapinna ettevalmistamine (ha) Istutamine (ha) Hooldamine (ha) 
Soetatud taimede arv (tk)  Toetatud summa kokku (EUR)
Füüsiline isik  590  852      618      599      1 247 990      400 086    
FIE   78  100      83      188      164 895      61 998    
Juriidiline isik  148  1 140      573      729      1 019 846      384 274    
KOKKU   816  2 091      1 274      1 515      2 432 731      846 358    
* Ühel metsaalal saab rakendada mitut metsauuendustööd, st pindalad osaliselt sisalduvad üksteises
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2014      
Toetuse saaja Toetuse saajate arv (tk) Maapinna ettevalmistamine (ha) Istutamine (ha) Hooldamine (ha) 
Soetatud taimede arv (tk)  Toetatud summa kokku (EUR)
Füüsiline isik   1 106      1 370      931      1 075      1 957 949      631 135    
FIE    96      91      125      158      260 035      76 733    
Juriidiline isik   221      836      453      639      768 487      292 113    
KOKKU    1 423      2 297      1 509      1 872      2 986 471      999 981    

* Ühel metsaalal saab rakendada mitut metsauuendustööd, st pindalad osaliselt sisalduvad üksteises  

2015
Toetuse saaja Toetuse saajate arv (tk)  Maapinna ettevalmistamine (ha)   Istutamine (ha)   Hooldamine (ha)  
Soetatud taimede arv (tk)   Toetatud summa kokku (EUR)
Füüsiline isik   1 125      1 070      892      1 303      1 962 325      612 912    
FIE    118      136      166      170      315 657      91 037    
Juriidiline isik   214      1 209      605      901      1 381 096      446 767    
KOKKU    1 457      2 415      1 662      2 374      3 659 078      1 150 716    
* Ühel metsaalal saab rakendada mitut metsauuendustööd, st pindalad osaliselt sisalduvad üksteises

2016
Toetuse saaja Toetuse saajate arv (tk) Maapinna ettevalmistamine (ha) Istutamine (ha)   Hooldamine (ha)   
Soetatud taimede arv (tk)   Toetatud summa kokku (EUR)
Füüsiline isik  1 314       1 215       1 222       1 646       2 700 057      823 985    
FIE       124       116       109       238       251 457      85 231    
Juriidiline isik    305       1 004       369       851       883 117      342 581    
KOKKU   1 743       2 335       1 700       2 735       3 834 631      1 251 797    

* Ühel metsaalal saab rakendada mitut metsauuendustööd, st pindalad osaliselt sisalduvad üksteises

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus
2013
Toetuse saaja Isikute arv (tk) Koostatud   Inventeeritud  Makstud summa   
    metsamajandamiskavad (tk) metsamaa pindala (ha) (eur)
Juriidiline isik  196       1 469         15 968        209 646    
Füüsiline isik  1 279       1 514         18 879        262 704    
FIE       78         148           1 700           21 526    
KOKKU   1 553       3 131         36 547       493 877    

2014    
Toetuse saaja Isikute arv (tk) Koostatud   Inventeeritud  Makstud summa   
    metsamajandamiskavad (tk) metsamaa pindala (ha) (eur)
Juriidiline isik  154       494         4 610        50 300    
Füüsiline isik  1 312       1 636         20 995       277 114    
FIE       72          146               1 681         19 912    
KOKKU   1 538       2 276         27 286       347 326    

2015
Toetuse saaja Isikute arv (tk) Koostatud   Inventeeritud  Makstud summa   
    metsamajandamiskavad (tk) metsamaa pindala (ha) (eur)
Juriidiline isik     249           14 571        168 043    
Füüsiline isik  1 853           32 118        411 428    
FIE       59             1 796         20 517    
KOKKU   2 161                 48 484       599 989 

2016
Toetuse saaja Isikute arv (tk) Koostatud   Inventeeritud  Makstud summa (eur)
    metsamajandamiskavad (tk)  metsamaa pindala (ha)
Juriidiline isik  177           13 949         164 070    
Füüsiline isik  1 224           20 817         271 782    
FIE       38              1 150            14 147    

KOKKU   1 439                  35 916         449 999   
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Nõustamistoetus 2013–2016    
         2013      2014      2015       2016
Nõustatud metsaomanike arv     5 586       5 623          5 317          4 577    
Nõustamise maht (h)     19 041       18 373         19 414          18 036    
Toetus (€)    476 061     470 545      503 906      468 736    

Metsaühistu toetus (€) 2013–2016     

2013 2014 2015 2016

Metsamajanduslik koostöö 169 071 264 980 357 558 489 963*

Rühmanõustamine 62 485 23 384 31 138 45 489*

Koolimetsa tegevus 12 076 29 244 36 904 37 555*

MÜ tegevus 52 844 185 007 169 351 100 525*

*2016. aasta andmed  alles täpsustuvad

Euroopa Liidu metsandustoetused 
Eesti maaelu arengukava meetmed, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 
kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. 

Natura 2000 erametsamaa toetus

Metsameede (Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus maaelu arengukava 2014–2020 järgi, 
meetmed 8.3, 8.4 ja 8.6; eelmises arengukavas sama meetmetes 1.5.1. ja 1.5.3.)

Metsameetme toetatavad tegevused: kahjustatud metsa taastamine, metsamajandamisvõtete rakendamine (hooldusraie, 
laasimine, ka ulukikahjustuste ennetamine ja seadmete-tarvikute soetamine), metsapuude taimehaiguste ja -kahjustuste ning 
metsatulekahju ennetamine.

Metsameede    
2013   
Metsaomaniku Toetust saanud  Heakskiidetud  Heakskiidetud  Heakskiidetud summa 
juriidiline vorm metsaomanike arv  hooldusraie pindala (ha) hooldusraie summa (EUR) kokku (EUR)
Füüsiline isik 734   3 301   527 510   732 587
Juriidiline isik 216   3 436   549 750   974 283
FIE  86   513   82 048   101 452
KOKKU  1 036   7 250   1 159 309   1 808 322

2014. a metsameetme (MAK 2014–2020 meetme 8.3, 8.4 ja 8.6) taotlusi vastu ei võetud

2015
Metsaomaniku Toetust saanud  Heakskiidetud  Heakskiidetud  Heakskiidetud summa 

juriidiline vorm metsaomanike arv  hooldusraie pindala (ha) hooldusraie summa (EUR) kokku (EUR)
Füüsiline isik 650   3 693   516 499   563 189
Juriidiline isik 222   4 983   697 488   935 263
FIE  141   1 158   161 991   178 658
KOKKU  1 013   9 834   1 375 978   1 677 110

2016
Metsaomaniku Toetust saanud  Heakskiidetud  Heakskiidetud  Heakskiidetud summa 
juriidiline vorm metsaomanike arv  hooldusraie pindala (ha) hooldusraie summa (EUR) kokku (EUR)
Füüsiline isik 569   2 982   417 453   468 511
Juriidiline isik 210   4 729   661 990   775 133
FIE  96   871   121 926   126 066
KOKKU  875   8 581   1 201 369   1 369 710
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Natura 2000 toetus erametsamaale 

Aasta Taotlejate           Heakskiidetud Taotlusvooru taotlustele 
 arv       Sihtkaitsevöönd Piiranguvöönd  Kokku taotluste arv määratud summa (eur) 
2013 4 576         9 891  46 330  56 221         4 502  3 764 461
2014 4 772       10 015  47 251  57 266         4 699  3 869 139
2015 4 788        10 993  48 524  59 517         4 651  3 985 913
2016 4 634         11 083  49 036  60 119         4 538  4 003 609 
Kokku           15 623 122  

LISA 6. Vääriselupaikade kaitse lepingud
• Vahemikus 2007-2014 sõlmiti lepingud 114 füüsilise isikuga ja 24 juriidilise isikuga
Pindala: 297,63 ha (füüsilised isikud) ja 46,59 ha (juriidilised isikud)
Lepingu summa: 1 892 759,0 (füüsilised isikud) ja 251 615,7 (juriidilised isikud)
Arvuliselt kõige rohkem lepinguid: Saaremaal (kokku 27, ka pindala poolest suurim) ja Pärnumaal (22, summa poolest suurim).
• 2015 lisandus neli lepingut, mis hõlmavad kokku 5,5 ha.
• 2016 lisandus 25 lepingut, mis hõlmavad kokku 52,47 ha. (Kahe lepingu maksmisaeg jäi 2017. aastasse.)

LISA 7. Metsaühistute ühiselt hangitud metsataimed (tk)
Aasta Metsataimi (tk)

2013 621 525

2014 876 820

2015* 2 020 350

2016** 2 153 625 

*2015. aastal osales Keskühistu Eramets kaudu korraldatud ühishankes 460 füüsilisest isikust metsaomanikku, 75 
juriidilisest isikust metsaomanikku ja 3 metsaühistut

**2016. aastal osales Keskühistu Eramets korraldatud ühishankes 473 füüsilisest isikust metsaomanikku, 64 juriidi-
lisest isikust metsaomanikku ja 6 metsaühistut

LISA 8. Sertifitseeritud metsamaad*
31. detsembriks 2016 PEFC FSC

Grupisertifikaate, 
eraisikute omi

5 gruppi, milles kokku üle 107 isiku, 211 
457 ha, 0 eraisikut

2 gruppi, milles kokku 80 metsaomanikku, peale selle 4 
ettevõtet, kokku 59 000 ha

Sealhulgas erametsaliidu 
grupis metsaomanikke

64, pindala 201 552 ha  -

Sertifikaadiga kaetud 
metsapind kokku

1 174 151 ha (sellest RMK 962 694 ha) 1 370 289 ha

Milline on viimaste 
aastate trend?

•Grupisertifikaate ja huvi nende suhtes 
hakkas lisanduma 2015. aastal ehk siis 
2015-2016 oli rühmasertifikaatide kasv.
•Erametsaliidu grupp hakkas kasvama 
alates 2013.
•2016 lõpus mõned grupist läksid üle 
Valga Puu rühma.

•Pea 10 aastat oli kolm sertifikaati – RMK, Stora Enso Eesti 
ja Lembit Laks (esimene serditud erametsaomanik, alates 
selle aasta algusest Rakvere Metsaühistu grupiserdi all). 
•2015 lisandus kaks ettevõtet – Multiland OÜ ja Reinpaul 
OÜ, 2016 Rakvere Metsaühistu, Metsakohin OÜ ja Tornator 
Eesti OÜ.
•Seega võib märgata trendi FSC sertimise huvi 
suurenemise vastu alates 2015. aastast. Kasvutrend jätkub.

Allikas: Kristel Arukask, Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu juhatuse liige (PEFC) ja 
Indrek Talpsep, FSC Eesti tegevjuht 
• Sertifikaat = ametlik tõend, tõendav tunnistus
• Metsasertifikaadid tõendavad säästlikku, headele tavadele tuginevat metsade majandamist.
• Eesti metsades on kasutusel kaks rahvusvahelist sertimisskeemi:
PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, Üleeuroopaline metsasertifitseerimise ja metsade 
säästva majandamise programm 
FSC, Forest Stewardship Council, Metsahoolekogu
*Üldandmed koos riigimetsaga
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Lisa 9. Metsa majandamise Hea Tava
Eesti metsad pakuvad ühiskonnale mitmekülgseid hüvesid: puitu, puhke- ja elukeskkonda, ning aitavad säilitada elurikkust, kul-
tuuripärandit ja maaelu. Meie metsadest on kaitse all ligi 30% ja omakorda kolmandik nendest on inimtegevusest puutumata. 
Metsandus annab tööd enam kui 30 000 inimesele ja on oluline väliskaubanduse tasakaalustaja.
Metsade majandajatena kinnitame, et:
Tunnetame oma vastutust Eesti metsade majandajatena ja arvestame ühiskonna huvidega.
Teadvustame oma vastutust looduskeskkonna heas seisundis hoidmise eest.
Arvestame vajadusega anda tulevastele põlvedele edasi elujõulised metsad ja elamisväärne keskkond.
Võtame oma tegevuse aluseks  Eesti Vabariigi Põhiseadusest tulenevad õigused ja kohustused ning teeme kõik meist  
oleneva, et järgida alljärgnevaid häid tavasid ja käitumisnorme:
1. Arvestame, et mets on elupaigaks paljudele taimedele, lindudele ja loomadele.
2 Majandamise otsuseid teevad asjatundjad, vajadusel kasutame nõuandjaid ja teavitame riigiasutusi ning naabreid planeeritud 

tegemistest.
3. Arvestame ühiskonna vajadustega kasutada metsa puidu saamiseks, puhkamiseks ja virgestuseks.
4. Metsatöödel arvestame ilmastiku tingimustega ja püüame vältida pinnase kahjustamist.
5.  Raietööde järgselt korrastame metsateed.
6.  Uuendame raielangid ja aitame kaasa uue väärtusliku metsapõlve tekkimisele.

7. Õigeaegsete raietega kujundame väärtusliku tulevikumetsa.

Allikas: Tekst, mis allkirjastati paljude metsandusorganisatsioonide osavõtul 19. aprillil 2013 metsanduse visiooni-
konverentsil Tartus

Lisa 10. Metsanduse arengukava 2011–2020 sihte
Metsanduse arengukava põhieesmärk on metsade tootlikkus ja elujõulisus ning mitmekesine ja tõhus kasutamine.
Arengukava eesmärgid on sealhulgas:
• tagada metsade kui elu- ja looduskeskkonna säilimine,
•l uua eeldused metsasektori ettevõtete konkurentsi- ja kohanemisvõime ning arenguvõimaluste parandamiseks sh töökohtade 
säilitamiseks ja loomiseks,
• suurendada investeeringuid metsamajandusse ning teadus- ja arendustegevusse,
• tugevdada metsasektori identiteeti ja mainet,
• mitmekesistada puhke- ja vaba aja veetmise võimalusi metsades,
• tõhustada erametsade majandamist.
Otseselt erametsandusse puutuv:

2011 Siht 2020

Aktuaalsete inventeerimisandmetega kaetud majandatava erametsamaa osakaal 70% 90%

Erametsade uuendamise osakaal uuendusraiete mahust 20% 40%

Metsaühistutesse kuuluvate metsaomanike metsamaa pindala 150 000 ha 500 000 ha

Metsaühistute kaudu müüdud puidu maht 65 000 m3 5 miljonit m3

Allikas: Metsanduse arengukava aastani 2020 ja selle rakendusplaan

Lisa 11. Metsarikkumised 2013–2015
• 2013. aastal registreeritud metsarikkumiste arv vähenes, neid oli 95 (2012. aastal 133), vähenes ka trahvitud isikute arv, trahvi-
summa, keskkonnakahju. Ebaseadusliku raie juhtumeid oli 11 (kokku 276 tm). Metsa- ja puiduvargusi oli 67 (kahjusumma 80 433 
eurot, 2012. aastal 102 juhtumit ja kahjusumma 181 344 eurot). Kõige rohkem metsarikkumisi registreeriti 2013. aastal Ida-Viru-
maal (15) ja Lääne-Virumaal (14).

• 2014. aastal oli metsarikkumisi rohkem, 123. Trahvitud isikuid oli vähem kui 2013, aga suurenes keskkonnakahju summa. Metsa- 
ja puiduvargusi oli 80 (kahjusumma 125 170 eurot). Kõige rohkem metsarikkumisi registreeriti Ida-Virumaal (27) ja Harjumaal 
(22).
• 2015. aastal oli metsarikkumisi vähem, 104, aga suurenes ebaseaduslike raiete arv, millega kaasnes ka keskkonnale tekitatud 
kahju.

Allikas: keskkonnainspektsiooni aastaraamatud
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LISA 12. Eesti raiemaht raiedokumentide* alusel (ha)
Kokku Riigimetsamaa Erametsamaa Muu maa

2012 142 021 47 399 92 559 2 063

2013 137 142 44 553 90 346 2 243

2014 133 118 49 036 82 258 1 823

2015 118 281 46 347 70 793 1 141

* Raiedokumentide ehk metsateatiste järgi koostatud statistika vastab riigimetsa puhul tegelikule raiele, kuid erametsades 
näitab omaniku raiesoovi. Reeglipäraselt kujuneb erametsade tegelik raiemaht väiksemaks, sest osa omanikest lükkab raie-
tööd edasi.

Keskkonnaagentuuri 2014. aasta uuring näitas, et keskmiselt kolmandik erametsade lageraietest on jäänud metsateatise kehti-
vusaja lõpuks tegemata. Raieks eriti ebasoodsal aastal (vähene nõudlus puiduturul, metsamaterjalide madalad hinnad, ebaso-
bivad ilmaolud) võib tegemata raiete osakaal olla ka kuni 40%.

Samuti on selgitatud, et metsateatisele märgitud kavandatud raie mahu aluseks on üldjuhul metsakorraldusandmetes toodud 
puistu tagavara, kuid metsakorraldajad hindavad puistute tagavara süstemaatiliselt 15–20% tegelikust madalamaks.

LISA 13. Valik Erametsakeskuses 2016 välja antud trükistest. 
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Erametsandus ei ole enam ammu valdkond, mille olemasolu Eestis peaks ühiskonnale tõestama. 
Ta on olemas Eesti elu tähtsa osana neljas tuntud mõttes (majanduslik, kultuuriline, sotsiaalne, 

ökoloogiline), mõjutades ja olles mõjutatud sellest, mis ta ümber.

SA Erametsakeskus
SA Erametsakeskus on riigi asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on tõsta metsaomanike 

kompetentsi ja edendada keskkonnasõbralikku ja efektiivset erametsandust.
Erametsakeskus korraldab metsandustoetuste andmist ja arendab erametsanduse tugisüsteemi 

Mustamäe tee 50 ( II korrus )
10621 Tallinn

NB! Sissepääs maja keskmisest uksest!
E-post: eramets@eramets.ee

www.eramets.ee
Üldtelefon: 652 5333

Erametsakeskuse kontor on avatud:
E-N 9 – 17 ja R 9 – 15.45 

 
Toetuste infotelefonid:
Natura metsa toetus

683 6058, 683 6064, natura@eramets.ee
Metsameede

683 6065, metsameede@eramets.ee
Siseriiklikud toetused

683 6057, siseriiklik@eramets.ee

Keskkonnaministeerium 
õigusaktid, sh erametsanduse 
siseriiklikud toetused

SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus

Keskkonnaagentuur 
keskkonnaseire, metsastatistika

Keskkonnaamet 
load, ekspertiisid

Keskkonnainspektsioon 
järelevalve

maaeluministeerium 
maaelu arengukava (EL raha) 
metsameetme toetused Erametsakeskuse 
kaudu

sa Erametsakeskus 
erametsanduse edendaja,
metsatoetuste vahendaja,
riigi sihtasutus

Eesti Erametsaliit 
erametsanduse edendaja, 
metsaomanike esindaja ja 
huvide eest seisja, metsa ühistute 
mittetulundusühing

Keskühistu Eramets 
puidu ühismüük, 
metsataimede ühishanked, 
metsaühistute organisatsioon

Eesti Puidumüügikeskus 
puidu ühismüük,
metsaühistute organisatsioon

metsaühistud 
metsakonsulendid, 
metsameistrid, 
nõu ja abi, 
ühine majandamine, 
metsaomanike 
organisatsioonid

turg 
metsakonsulendid, 
metsakorraldajad, 
metsatööteenuste pakkujad, 
saeveskid jt puidu ostjad jne

metsaomanikud

Võimalus liituda 
metsaühistuga

 Võimalus 
 tegutseda üksi

Eesti erametsanduse süsteem
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