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Metsamaale väärtuse leidmine on komplitseeritud tegevus, millega on seotud üha enam 

ettevõtteid. Turumajanduses määrab hinna pakkumise ja nõudluse suhe, millest moodustub 

turuväärtus. Enne tehingu toimumist on võimalik hinnata metsamaa väärtust arvestuslikul 

teel, mille tulemus võib, kuid ei pruugi, olla tehingu hinna aluseks.          

 

Töö eesmärgiks oli uurida metsamaale arvestusliku väärtuse leidmise võimalusi ja võrrelda 

seda väärtust turuväärtusega. Selleks uuriti teemakohast kirjandust ja kasutati küsitlust 

metsamaa ostu ja müügiga tegelevate ettevõtete seas nii Eestis kui Soomes. Uuriti ka 

varasemalt toimunud metsamaa tehingute põhjal arvestuslike meetoditega arvutatud 

väärtuse ja turuväärtuse erinevust. Arvestusliku väärtuse leidmiseks kasutati osade summa 

meetodi abitabeleid ja metsa kasvu simulaatorit MOTTI. Kuna need on Soomes välja 

töötatud vahendid, oli alameesmärgiks püstitatud nende vahendite kasutamisvõimaluste 

hindamine Eesti metsamaa väärtuse leidmisel.                                                        . 

 

Leiti, et arvestusliku väärtuse arvutamiseks on mitmeid võimalusi ja küsitluse vastustele 

tuginedes selgus, et Eestis on hindamisel kasutusel eelkõige kogemusel põhinev 

lähenemine ja ettevõtetel on omad arvutuskäigud metsa väärtuse leidmiseks. Samas on 

Soomes kasutusel peamiselt osade summa meetod. Juhtumiuuringute abil selgus, et Eestis 

on metsamaale leitud arvestuslik väärtus turuväärtusest suurem, Soomes seevastu 

turuväärtusega küllaltki sarnane. Läbiviidud arvutustele tuginedes ei peeta otstarbekaks 

Soome abitabelite ja MOTTI laialdasemat kasutamist Eestis metsamaale tehingu hinna 

aluseks oleva väärtuse leidmiseks.                                        .   

 

Arvestusliku väärtuse leidmist metsamaale Eestis on soovitatav edasi uurida. Täpsemate 

tulemuste saamiseks tuleb kaasata suuremat tehingute hulka erinevatest maakondadest ja 

ettevõtetest. 

Märksõnad: metsandusökonoomika, metsamaa väärtus, osade summa meetod, MOTTI 
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Forest land valuation is a complicated action where increasingly more companies are 

involved in. In market economy price is determined by the relation of supply and demand 

that forms the market value. Before a transaction transpires, it is possible to calculate the 

value of forest land which may or may not be the source for the transaction price. 

 

The objective of this study was to examine possibilities for finding calculated value to 

forest land and compare that value with market value. Therefore related literature was 

studied and a questionnaire was used in both Estonian and Finnish companies who deal in 

forest land sales transactions. The difference between calculated value and market value 

was also compared on the basis of previously conducted forest land transactions. Auxiliary 

value tables of the summation method and stand simulator MOTTI were used for 

calculating the value to forest land. As these tools are developed in Finland, a sub-

objective was set to assess the application possibilities of these tools  

for finding value to forest land in Estonia.                                                    .                                                     

. 

It was found that there are several possibilities for computing the calculated value and 

relying on the questionnaire responses it was discovered that in Estonia primarily an 

experience-based approach to valuation is used and companies have their own methods of 

calculation to find value. Whereas in Finland summation method is mainly used. Via case 

studies, it was found that in Estonia calculated value of forest land was higher than market 

value, in Finland, on the other hand, rather similar to market value. According to 

conducted calculations wider use of Finnish auxiliary value tables and MOTTI in Estonia 

is not appropriate for finding the value underlying a transaction price.             .                                            

 

It is recommended to further research finding of the calculated value to forest land in 

Estonia. For more accurate results a bigger number of transactions from different counties 

and companies must be included. 

Keywords: forest economics, forest land value, summation method, MOTTI 

 

 

 

 

 



4 
  

 

 

SISUKORD  
 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 5 

1. TÖÖ TEOREETILISED ALUSED ................................................................................... 7 

1.1. Eesti ja Soome metsad ning kinnisvaraturg ............................................................... 7 

1.1.1. Eesti metsad ja metsamaa ................................................................................. 7 

1.1.2. Soome metsad ja metsamaa.............................................................................. 8 

1.1.3. Metsakinnisvara tehingute trendid Eestis ja Soomes ....................................... 9 

1.1.4. Raiemahud ja puidusortimentide hinnad Eestis ja Soomes ............................ 13 

1.2. Väärtus ja selle hindamine ....................................................................................... 16 

1.2.1. Metsamaa väärtuse hindamine ....................................................................... 17 

1.2.2. Maareformist tuleneva erastatava metsamaa hindamine Eestis ..................... 20 

1.2.3. Turuväärtuse meetod ...................................................................................... 21 

1.2.4. Puhastulumeetod ............................................................................................ 22 

1.2.5. Osade summa meetod..................................................................................... 23 

1.3. Osade summa meetodi abitabelid ............................................................................ 25 

1.4. Metsa kasvu simulaator MOTTI .............................................................................. 26 

2. METSAMAA PRAKTILINE HINDAMINE .................................................................. 28 

2.1. Hindamise praktika Eesti ettevõtetes ....................................................................... 28 

2.2. Hindamise praktika Soome ettevõtetes .................................................................... 29 

3. ANDMED JA METOODIKA ......................................................................................... 30 

3.1. Andmed .................................................................................................................... 30 

3.2. Metoodika ................................................................................................................ 32 

3.2.1. Metsamaale väärtuse arvutamine osade summa meetodil.............................. 32 

3.2.2. Metsamaale väärtuse arvutamine metsa kasvu simulaatoriga ........................ 34 

4. TULEMUSED JA ARUTELU ........................................................................................ 38 

4.1. Metsamaa praktilise hindamise võrdlus ................................................................... 38 

4.2. Juhtumiuuringute tulemused .................................................................................... 39 

4.3. Juhtumiuuringute tulemuste arutelu ja järeldused ................................................... 43 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 47 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 49 

SUMMARY ........................................................................................................................ 54 

LISAD ................................................................................................................................. 56 

Lisa 1. Küsitlus Eesti ettevõtetele .................................................................................... 57 

Lisa 2. Küsitlus Soome ettevõtetele ................................................................................. 58 

Lisa 3. Soome puistute arenguklassid .............................................................................. 59 

Lisa 4. Eesti metsakinnistute osade summa ja MOTTI arvutused ................................... 60 

Lisa 5. Soome metsakinnistute osade summa arvutused ................................................. 70 

 

 

 

 



5 
  

 

 

SISSEJUHATUS 
  

Eestit iseloomustavad mitmekesine loodus, varieeruv maa kvaliteet ja erinevad 

kasvukohatüübid, inimesed on looduslähedase mõtteviisiga ja mets on au sees. 

Erametsandus on saanud maareformiga hoo sisse, metsade majandamisega ja ostu-müügiga 

tegeletakse järjest aktiivsemalt. Muldade mitmekesisusest ja inimtegevusest tulenevalt 

kasvab Eestis väga erineva koosseisuga metsi. Ka Soomes on mets inimestele väga oluline. 

See on tähtis tuluallikas, mida majandatakse hoolsalt. Teadaolevalt on Soome Euroopa 

suurima metsasusega riik, kus, sarnaselt Eestile, on puidu aastane juurdekasv suurem 

raiemahust. Soome metsamaa pindala ületab Eesti metsamaad ligikaudu kümme korda, 

seal on metsamaale väärtuse leidmisega aktiivselt tegeletud ja hindamisele on kujunenud 

suhteliselt kindel lähenemine.  

 

Aktiivne metsade majandamine ja ostu-müügi tehingud toovad endaga paratamatult kaasa 

metsamaale väärtuse leidmise probleemi, millest tuleneb ka antud uurimistöö aktuaalsus. 

Metsakinnistute hindamisel on suur osakaal sellel kasvava puidu mahul, koosseisul ja 

kvaliteedil. Hindamise teeb raskeks turuinformatsiooni kättesaadavus ja asjaolu, et mets on 

ajas muutuv. Metsamaa hindamiseks on mitmeid meetodeid, millel igal ühel on omad 

plussid ja miinused. Käesolevas töös käsitletakse peamiselt kasutusel olevaid metsamaa 

väärtuse hindamise meetodeid. 

  

Uurimistööle on püstitatud kaks peamist eesmärki – analüüsida Eesti ja Soome metsamaale 

arvestusliku väärtuse leidmise võimalusi ning analüüsida metsamaale näidisjuhtumite 

põhjal arvutatud väärtuse ja turuväärtuse võrdlusi. Teisele eesmärgile on seatud ka kaks 

alameesmärki – hinnata, kas Soome Metsainstituudi (alates 01.01.2015 kuulub 

Loodusvarakeskusesse) poolt välja töötatud metsa kasvu simulaator MOTTI-l ja Soome 

Metsamajanduse Arengukeskus Tapio poolt välja antavatel abitabelitel on potentsiaali olla 

Eesti metsamaale turuväärtuse leidmise abivahenditeks. 

 

Uurimistöös kasutatakse eesmärkide saavutamiseks kombineeritud meetodeid. 

Kvalitatiivsete meetoditega, kus kasutatakse kirjanduse analüüsi ja kirjalikku küsitlust, 

selgitatakse metsamaa väärtuse hindamise meetodeid Eestis ja Soomes. Seejärel 
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analüüsitakse kvantitatiivsete meetodite abil näidisjuhtumite põhjal arvestusliku ja 

turuväärtuse erinevusi. Arvestusliku väärtuse leidmiseks kasutatakse metsa osade väärtuse 

arvutamiseks Soomes välja arendatud abitabeleid. Paralleelselt abitabelitele kasutatakse 

puistutele arvestusliku väärtuse leidmiseks metsa kasvu simulaatorit MOTTI, mille abil 

saab puistuid kasvatada ja arvutada puhasnüüdisväärtuse.  

 

Töö on jaotatud nelja ossa. Esimeses osas antakse ülevaade Eesti ja Soome metsamaadest, 

nende tehingute trendidest ja raiemahtudest ning väärtuse hindamise võimalustest. 

Tutvustatakse ka osade summa meetodi abitabeleid ja metsa kasvu simulaatorit MOTTI. 

Teises osas on autori poolt koostatud küsitluse alusel antud ülevaade metsamaa 

hindamisest praktikas. Kolmandas osas käsitletakse juhtumiuuringute läbiviimiseks 

kasutatud andmeid ja metoodikaid. Viimases (neljandas) osas arutletakse ja analüüsitakse 

saadud tulemusi. 

 

Kasutatud kirjanduse leidmisel olid abiks veebi otsingumootorid Google ja Bing, Eesti 

raamatukogude ühiskataloog Ester ja artiklite andmebaas ISE ning Soome Häme 

Rakenduskõrgkooli raamatukogu kataloog Vanaicat. Arvutustes kasutati metsa kasvu 

simulaatorit MOTTI ja tabelarvutusprogrammi Excel. 

 

Siinkohal soovin tänada oma juhendajat Paavo Kaimret, kes oli abiks töö koostamisel ja 

vajalike kontaktide loomisel. Tänan ka Aivo Mündelit ja Rami Mattilat, kelle abil sain töös 

kasutatud kinnistute lähteandmed. 
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1. TÖÖ TEOREETILISED ALUSED 
 

1.1. Eesti ja Soome metsad ning kinnisvaraturg 
  

1.1.1. Eesti metsad ja metsamaa 

 

Eestimaa on kaetud suures osas metsaga. Metsa võib defineerida mitmeti ja seetõttu erineb 

metsa mõiste riigiti. Eesti metsaseaduse järgi on metsa puhul tegemist ökosüsteemiga, 

mille koostisosadeks on metsamaa koos sellel kasvava taimestikuga ja elava loomastikuga. 

Metsamaa puhul on aga tegemist sellise maaga, mis on kas kantud kõlvikuna 

maakatastrisse või mille pindala on 0,1 või enam hektarit ja sellel kasvavad puittaimed 

kõrgusega 1,3 või enam meetrit ning liitus on 0,3 või enam (Metsaseadus 2006).  

 

Metsamaa pindala on 1940.–1990. aasta vahemikus suurenenud 1 miljoni hektari võrra 

(pool sellest metsata) (Sein 1999). Viimastel aastakümnetel pole metsamaa pindala eriti 

muutunud, kuid suurenenud on metsa tagavara ja puistute keskmine hektaritagavara 

(Keskkonnaülevaade... 2014). Suurenenud on ka lehtpuupuistute arv okaspuupuistute 

aktiivse raie arvelt. Meie metsadest on segapuistuid 30,7% (Eesti metsanduse arengukava 

aastani 2020 kinnitamine 2011, lisa), mis tuleneb asjaolust, et Eesti asub geograafiliselt 

parasvöötme segametsade vööndis (Metsamajanduse... 2011). 

 

Eesti metsamaa, mida oli 2012. aasta statistilise metsainventuuri kohaselt 2,23 miljonit 

hektarit, jagunes omandi järgi kolmeks – eraomandis 47%, riigiomandis 41% ja 

määratlemata 12% (Valgepea, Maamets 2014). Metsatagavaraks mõõdeti 458 miljonit 

tihumeetrit ja metsamaa pindala moodustas ilma Peipsi järveta 51,1% Eesti pindalast 

(Raudsaar et al. 2014).  

 

Tulenevalt metsamajanduslikest teguritest ja probleemidest majandatakse meil aktiivselt 

umbes 70% metsamaast. Kuna rentaablus on väike, ei investeerita piisavalt tehnoloogiasse 

ega veerežiimi parandamisesse (Mets on... 2014). Eesti omapäraks on veel suur soostunud 

alade osakaal, mille osas on eespool vaid Soome (Metsamajanduse... 2011).  
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1.1.2. Soome metsad ja metsamaa 

 

Soomes defineeritakse metsana metsamaad, kus puude juurdekasv hektari kohta on 

vähemalt 1 tihumeeter aastas ja vähetootlikku metsamaad, kus juurekasv on vähem kui 1 

tihumeeter, kuid vähemalt 0,1 tihumeetrit hektari kohta aastas. Selliste määratluste järgi on 

viimase üleriigilise inventuuri käigus saadud metsaga kaetud ala pindalaks 22,8 miljonit 

hektarit, mis moodustas 75% kogu riigi pindalast (Suomen metsät... 2011). Soome 

Metsainstituudi väljaande kohaselt on metsatagavara Soomes kasvanud viimase 50 aasta 

jooksul üle 40%, saavutades 2012. aastaks 2332 miljonit tihumeetrit (Suomen metsät... 

2013).  

 

Looduslikult kasvab seal ainult ligikaudu 30 erinevat puuliiki, millest okaspuudest kuusk ja 

mänd (pooled metsad on männimetsad) ning lehtpuudest kask moodustavad 97%. Tingitud 

on see happelisest ja toitainetevaesest pinnasest. Vaid Ahvenamaa ja Lõuna-Soome 

kuuluvad parasvöötme segametsavööndisse, ülejäänud osa kuulub okasmetsavööndisse 

(Metsänomistus... 2014). 

 

Soome Põllumajandus- ja Metsamajandusministeeriumi kohaselt on tegemist Euroopa 

metsarikkaima maaga, kus metsadest eraomandis on 61% (Suomi on... 2014). Eraomandis 

olevad metsakinnistud on suhteliselt väikesed, keskmine suurus on 30,1 hektarit 

(Metsänomistus... 2014). 

 

Metsi majandatakse vastavalt metsaseadusele. 2014. aasta alguses jõustus uus metsaseadus, 

millega kaotati raievanuse ja läbimõõdu nõue ja nüüd saab metsaomanik langetada puud 

siis, kui ta seda vajalikuks peab. Peale raiet on siiski tähtis uuendada mets seaduses 

ettenähtud tingimustel. Lisaks tulid leebemad tingimused uuendamisel puuliigi valikule 

ning kadus nõue uuendada metsa soodes ja vähetootlikes kõdusoodes (Metsälain... 2014).  

 

Soomes toetatakse uute toodete väljatöötamist ja uudseid lahendusi rohkem kui Eestis 

(Viik 2012). 2013. aastal investeeriti Soomes 934 miljonit eurot metsatööstusesse, mida on 

tervelt 36% rohkem kui eelmistel aastatel (Soomes kasvasid... 2014).  
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1.1.3. Metsakinnisvara tehingute trendid Eestis ja Soomes 

  

Metsamaa tehingute määratlemiseks on vaja metsamaad vaadelda kui kinnisvara. 

Tsiviilseadustiku üldosa seadusest (2002, § 50 lg 1) tulenevalt on kinnisasja puhul tegemist 

maatükiga, millel on kindlad piirid. Rahvusvaheliste hindamisstandardite kohaselt on maa 

kinnisasi, millele tekib väärtus kasulikkuse läbi (Rahvusvahelised... 1997). Kinnisasjad 

koos nendega seotud rahaliselt mõõdetavate õiguste ja kohustustega moodustavad 

kinnisvara. Kui on vaja kinnisvara kinnistada, kantakse sellega tehtud notariaalselt 

kinnitatud tehing kinnistusraamatusse (Kaing 2011). Sinna kandmise eelduseks on maa-

katastrisse registreerimine (Kinnistusraamatuseadus 1993, § 13 lg 1 ). Katastrit peab Eestis 

maakatastriseaduse järgi Maa-amet, kus registreeritakse maa väärtus, looduslik seisund ja 

kasutamist kujutav teave iga registreeritud maatüki kohta eraldi. See tehakse avalikkusele 

kättesaadavaks ja registreeritud andmeid saab tehingute andmebaasist (Maakatastriseadus 

1994). 

 

Maa-ameti andmetel on kogu Eestimaast 2014. aasta 1. oktoobri seisuga sisestatud 

maakatastrisse 96%, moodustades 645700 katastriüksust. Nendest on eraomandis 60%, 

riigiomandis 39% ja munitsipaalomandis 1% (Vallner 2014). „Katastriüksuse sihtotstarvete 

liigid ja nende määramise kord“ nimelise määruse järgi kuulub metsamaa koos järgnevas 

loetelus oleva nelja kõlvikuga maatulundusmaa alla (2008, § 7 lg 4), mille kogupindala 

tehingute järgi jagunes 2013. aastal Maa-ameti andmete alusel järgmiselt (Eesti 

kinnisvaraturg... 2014): 

 metsamaa – 47,8%; 

 haritav maa – 35,9%; 

 muu maa – 8,4%; 

 looduslik rohumaa – 7,6%; 

 õuemaa – 0,3%. 

 

Peaaegu poolte tehingute puhul oli seega tegemist metsamaa tehingutega. Viimastel 

aastatel on suurem osa metsamaad müüdud erafirmadele – tehingutest umbes 70% (Vallner 

2014). 
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Keskkonnaagentuuri poolt välja antavas metsa aastaraamatus on peatüki „Tehingud 

metsaga“ all analüüsitud eelmise perioodi jooksul toimunud tehinguid Maa-ameti tehingute 

andmebaasi andmete põhjal. Tabelis 1 on ülevaate andmiseks välja toodud aastatel 2003–

2013 tehtud tehingute kogupindala ja summa, mida graafiliselt kujutab joonis 1. Sellelt on 

näha, et tehingute kogupindala on peale majanduslangust sama või veidi vähenenud, kuid 

tehingute koguhind on tõusmas. Seega metsamaa hind hektari kohta tõuseb. 

 

Tabel 1. Tehingud metsamaa kõlvikutega Eestis aastatel 2003–2013. Allikas: (Valgepea, 

Maamets 2014) 

Aasta 

Kogupindala 

(ha) 

Tehingute 

koguhind (mln €) 

2003 56167 63,8 

2004 57982 65,6 

2005 51864 55,0 

2006 37652 47,0 

2007 44803 69,9 

2008 36997 61,7 

2009 37078 45,8 

2010 52923 78,7 

2011 52834 92,7 

2012 50764 99,0 

2013 49396 116,6 

Joonis 1. Tehingud metsamaa kõlvikutega Eestis aastatel 2003–2013.  

Allikas: (autori koostatud tabel 1 andmetel) 

 

Telefonivestluses (toimus 02.12.2014) Maa-ameti spetsialistiga selgus, et need andmed 

iseloomustavad kõiki metsamaa kõlvikutega tehtud tehingute summat. Paraku ei saa 

avalikkus ise selliste tingimustega otse päringuid tehingute andmebaasist teha. Paremaks ja 
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täpsemaks ülevaateks väljastab Maa-amet kord aastas Eesti kinnisvaraga tehtud tehingute 

kohta aastaaruande. Metsamaa puhul on selles kajastatud üle 2 hektari suurused kinnistud, 

kus metsamaa kõrval on teisi kõlvikuid alla 10%. Välja jäetakse ka vabaturule 

mittevastavad ning veekogude kaldavööndi ja suuremate linnade läheduses tehtud tehingud 

(Tehingute andmebaasi... 2014). Tabelis 2 on välja toodud viimaste tehingute andmebaasi 

aastaülevaadete põhjal Eesti kinnisvaraturul metsamaaga teostatud ostu-müügi tehingute 

info.  

 

Tabel 2. Eesti metsamaa tehingud 2003–2013. Allikas: (Tehingute andmebaasi... 2014) 

Aasta 
Tehingute 

arv 

Kogu-

pindala 

(ha) 

Keskmine 

pindala 

(ha) 

Tehingute 

koguhind 

(€) 

Keskmine 

hind 

(€/ha) 

Minimaalne 

hind (€/ha) 

Maksimaal-

ne hind 

(€/ha) 

2003 1125 13888 12,3 14389448 1137 10 5664 

2004 1712 17754 10,3 19088322 1175 64 7216 

2005 1294 13149 10,2 15014809 1209 – – 

2006 1555 16469 10,6 19705391 1240 68 6637 

2007 1817 19712 10,8 33116925 1779 102 9924 

2008 1687 16990 10,1 25679223 1670 96 12338 

2009 1439 14701 10,2 16817205 1184 119 10297 

2010 2154 23094 10,7 33340812 1530 64 9684 

2011 2043 22910 11,2 42896143 1897 195 6658 

2012 2161 21138 9,8 42364621 2130 160 9442 

2013 1981 18094 9,1 46921815 2675 169 13716 

 

Sarnaselt Eestiga peab Soome Maamõõduamet tehingute statistikat ja väljastab 

aastaaruandeid. Tehingu hinnad saadakse samuti notaritelt peale tehingu sooritamist 

(Kauppahintatilastot... 2014). Tabel 3 annab ülevaate viimastest metsamaa tehingute 

andmetest, mida on Maamõõduameti poolt korrigeeritud. Need tehingud vastavad 

vabaturule, muid maakasutuse liike on vähem kui 5% ja metsamaa pindala on üle 2 hektari. 
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Tabel 3. Soome metsamaa tehingud 2003–2013. Allikas: (Kauppahintatilastot... 2014) 

Aasta Tehingute arv Keskmine pindala (ha) Keskmine hind (€/ha) 

2003 2658 18,9 2091 

2004 2984 19,5 2104 

2005 2698 19,8 2139 

2006 2677 20,9 2270 

2007 2908 20,6 2565 

2008 2651 19,3 2651 

2009 2209 18,2 2565 

2010 2681 18,2 2848 

2011 3219 21,1 3001 

2012 2986 19,3 3035 

2013 3140 22,3 3156 

 

Parema ülevaate Eesti ja Soome metsamaa tehingute hulgast ja keskmisest hinnast annab 

joonis 2.  

 

Joonis 2. Tehingud metsamaaga Eestis ja Soomes. Allikas: (autori koostatud tabelite 2 ja 3 

andmetel) 
 

 

Jooniselt võib näha, et tehingute keskmine hind oli alates 2003. aastast tõusuteel, kuid 

2008. aastal toimus langus. Aastal 2010 aga hakkas see jälle tõusma ja 2013. aastal lähenes 

Eesti hind juba Soome hinnale, saavutades 2675 eurot hektari eest, olles Soomes 3156 

eurot hektari eest. Eestis on 2003. ja 2013. aasta vahelises keskmises hinnas toimunud 
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135,3% hinnatõus ja Soomes 50,9% hinnatõus. Võrdlustest selgub veel, et Eestis ja 

Soomes on tehingute arv metsamaaga aastate lõikes muutuv. Üldine trend on positiivne, 

seega toimub järjest enam tehinguid metsamaaga. 

 

 

1.1.4. Raiemahud ja puidusortimentide hinnad Eestis ja Soomes 

 

Metsaostjad ja -haldajad soovivad saada metsast tulu. Metsa hooldamisest ja uuendusraiest 

on võimalik teenida peamine tulu, võõrandades raieõigust või järgates langetatud puutüved 

soovitud sortimentideks ja müüa need kokkuostjatele. Järgnevalt on antud ülevaade 

viimase kümne aasta puidusortimentide hindade ja metsamaa keskmiste hindade 

omavahelisest seosest. 

 

Aastal 2013 raiuti Eestis 11,19 miljonit tihumeetrit puitu, millest riigi maal Riigimetsa 

Majandamise Keskuse poolt 3,78 miljonit tihumeetrit, erametsades 7,26 miljonit 

tihumeetrit ja muudel maadel 0,15 miljonit tihumeetrit (Merenäkk et al. 2013). Samal 

aastal raiuti Soomes tööstuse tarvis 56,1 miljonit tihumeetrit puitu, millest kasvava metsa 

raieõiguse alusel raiutud puidu maht moodustas 37,7 miljonit tihumeetrit, raiutud puidu 

ost-müük vahelaost 7 miljonit tihumeetrit ning metsatööstuse ja riigi puidu maht 11,4 

miljonit tihumeetrit. Lisaks raiuti 3,5 miljonit tihumeetrit energiapuitu, kokku seega 59,6 

miljonit tihumeetrit. Raietest 81% ehk 48,2 miljonit tihumeetrit saadi erametsadest, 

ülejäänud metsatööstuse ettevõtete ja riigi metsadest (Metsätilastollinen vuosikirja... 2014).  

 

Tabelis 4 on esitatud Eesti ja Soome puidusortimentide tihumeetri vahelao hinnad (ilma 

käibemaksuta) aastatel 2011–2013. Soome hindades käsitletakse metsatööstuse poolt 

erametsadest, aga ka omavalitsuste, koguduste ja teiste ühenduste metsadest ostetud puidu 

hindu. Andmed hõlmavad 83% ja alates 2013. aastast 90% tehtud tehingutest. Paraku puu-

dus eraldi info haavapuidu ja küttepuidu osas. Viimast hakati eraldi esitama alles aastast 

2014 (ibid.). 
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Tabel 4. Puidusortimentide keskmised vahelao hinnad (€/tm) Eestis ja Soomes aastatel 

2011–2013 (ilma käibemaksuta). Allikas: (Puidu müük... 2015, Metsätilastollinen 

vuosikirja... 2014) 

 

Eesti Soome Eesti Soome Eesti Soome 

Sortiment/Aasta 2011 2011 2012 2012 2013 2013 

männipalk 57,33 58,85 58,30 56,22 65,38 57,89 

männipeenpalk 48,99 38,88 48,66 37,34 53,37 37,42 

kuusepalk 53,11 58,22 55,17 54,88 62,33 57,44 

kuusepeenpalk 47,78 39,13 46,21 36,65 49,70 37,11 

kasepakk 115,61 

 

113,27 

 

102,74 

 kasepalk 53,36 46,79 58,04 46,36 57,70 46,63 

haavapalk 33,58 

 

32,45 

 

32,48 

 männipaberipuu 32,62 30,35 27,04 29,25 28,57 29,77 

kuusepaberipuu 32,32 31,33 26,50 30,45 27,84 30,94 

kasepaberipuu 36,40 30,57 30,24 29,99 28,55 30,61 

haavapaberipuu 16,63 

 

16,92 

 

17,46 

 küttepuit 21,79 

 

20,73 

 

19,59 

  

Hinnad tulenevad puu müüjate ja ostjate vahelistest kokkulepetest, kus müüjad on oma 

kuludega sooritanud raied ja vedanud puidu kokkulepitud vahelattu (Metsätilastollinen 

vuosikirja... 2014). Tabelis 5 on veel võrdluseks esitatud Eesti ja Soome puidusortimentide 

kaalutud keskmine hind.  

 

Tabel 5. Puidusortimentide kaalutud keskmine hind (€/tm) Eestis ja Soomes aastatel 2003–

2013. Allikas: (autori arvutused „metsätilastollinen vuosikirja... 2014“ andmetel, puidu 

müük... 2015) 

Aasta 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Soome 

puidusortimentide 

kaalutud 

keskmine hind 

(€/tm) 30,67 29,53 30,10 30,78 37,68 39,45 32,22 34,57 36,20 36,16 37,04 

Eesti 

puidusortimentide 

kaalutud 

keskmine hind 

(€/tm) 25,44 29,59 33,75 31,96 47,29 44,67 27,29 33,94 38,87 36,10 38,23 

 

Järgnevalt on tabelitest 2 ja 3 võetud metsamaa tehingute keskmine hind kõrvutatud 

puidusortimentide kaalutud keskmise hinnaga. Koostatud joonis 3 näitab seda suhet.  
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Joonis 3. Metsamaa keskmise ja puidu kaalutud keskmise hinna suhe aastatel 2003–2013. 

Allikas: (autori koostatud tabelite 2, 3 ja 5 andmetel) 

 

Jooniselt 3 tuleb esile, et Eesti metsamaa- ja puiduturul toimunud hinnalangused ja -tõusud 

on olnud järsemad, mis viitab sellele, et turg pole nii stabiilne kui Soomes ja on muutustele 

tundlikum. Peale selle on Eesti metsanduses domineerinud lühiajalised investorid, kes 

soovivad saada suurt raietulu lühikese aja jooksul (Maamets 2009). Soomes paistab turg 

olevat stabiilsem.  

 

Maa-ameti hinnangul polnud käesoleva sajandi alguses veel metsamaade turg välja 

kujunenud (Maamets 2004). Poldud ka kindlad, kas puidu hinna tõus on metsamaa 

hinnatõusu põhjuseks või hoopis vastupidi. Peamisteks metsamaa hinnamuutuste 

põhjusteks Eestis võis pidada (Maamets 2005): 

 pakkumist ja nõudlust turul; 

 maareformist tulenevat erastatava metsa hinda ja pindala; 

 vabal turul müüdud metsamaa pindala. 
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Siiski, nagu ka joonisel näha, toimus järsk puidu hinna tõus 2007. aastal. Suurenenud on ka 

metsamaa hind, mille tõusu põhjuseks pidas Maa-amet puidu hinna tõusu ja uue 

metsaseaduse kehtima hakkamist (Maamets 2008). Puidu hinna mõju metsamaa hinna 

kujunemisel kinnitavad ka varasemad uurimused, kus tuuakse välja, et tehingu hinda 

mõjutavad peamiselt puidu hind ja sortimentatsioon (Renser 1998, Hallimäe 2002). Nende 

tegurite tulemusel muutus järelturg aktiivsemaks. Lisaks andis riik kaks korda rohkem 

maad erastamiseks kui 2006. aastal (Maamets 2008). Järsule hinnatõusule järgnes aga 

majanduslangus, mis viis puidu keskmise hinna alla, saavutades madalaima seisu 2009. 

aastal. Peale madalseisu on metsamaa ja puidu keskmine hind hakanud alates 2010. aastast 

taas tõusma. 

 

 

1.2. Väärtus ja selle hindamine 
 

Igal ühel on omad soovid, vajadused ja nõudmised. Enne ostu sooritamist või tehingu 

tegemist omistatakse objektile väärtus, väljendugu see siis rahas või mõnel muul moel. 

Veronika Ilsjan on raamatus „Kinnisvara turuväärtus“ (2003) tabavalt küsinud: „väärtus 

kellele ja väärtus milleks?“. Sellele küsimusele mõtlemine aitab aru saada väärtuse 

põhiideoloogiast (Ilsjan 2003).  

 

Tänapäevase väärtusteooria kohaselt on väärtuse puhul tegemist hinnangulise ja rahas 

mõõdetava suurusega, mida peaks eristama hinnast ja maksumusest (ibid.). Hind on 

standardite kohaselt summa, mis saadakse vara eest küsimisel, pakkumisel või tasumisel. 

Hind võib ühtida vara väärtusega, kuid ei pruugi (Rahvusvahelised... 1997). Andres 

Mathiesen leiab, et õiglane hind on selline, „mille suhtes müüja ja ostja kokku lepivad ja 

vastuväiteid ei esita.“ (Mathiesen 2004: 57) ja „millel on teiste igapäevaste elutarvidustega 

püsiv suhe, kui võrrelda praegusi ja varem pikemat aega valitsenud hindu.“ (ibid.). 

 

Veronika Ilsjan on kirjutanud väärtuse kohta veel järgmist: „Väärtus ei ole fakt, vaid 

kaupade ja teenuste kasulikkusele mingil konkreetsel ajal kooskõlas konkreetse väärtuse 

definitsiooniga antav hinnang.“ (Ilsjan 2003: 12). Kõige sagedamini kasutatakse mõistet 

turuväärtus, mida rahvusvahelised standardid defineerivad järgmiselt: „hinnangul põhinev 

summa, mille eest vara peaks väärtuse kuupäeval minema üle tehingut sooritada soovivalt 

müüjalt tehingut sooritada soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas 
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tehingus pärast kõigile nõuetele vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on 

tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning ilma sunduseta“ (Rahvusvahelised... 1997). Võib 

öelda, et turuväärtuse puhul on tegemist objektiivse väärtusega (Ilsjan 2003). Sarnaselt 

turuväärtusele on kasutusel ka mõiste „harilik väärtus“, kuigi selle puhul on tegemist 

keskmise hinnaga, mis haarab võrdlusse kõik tehingud, ka tehingud sugulaste vahel või 

näiteks pettused, kus on makstud „musta rahaga“ (Ilsjan 2003). TsÜS järgi on turuhind 

asjade, õiguste ja muude hüvede harilik väärtus (Tsiviilseadustiku üldosa seadus 2002, § 

65). 

 

Väärtuste hindamise praktikas käib läbi ka termin „õiglane väärtus“. Tegemist on 

raamatupidamisstandardites ja juuriidilistes toimingutes kasutatava terminiga. Tuleb tähele 

panna, et see pole sama tähendusega kui turuväärtus, vaid kajastab tehinguid, mis võivad 

toimuda ka vabast turust erinevates tingimustes (Rahvusvahelised... 1997). Üldjuhul on 

turuväärtus kinnisvara puhul siiski õiglaseks väärtuseks ning mõningatel juhtudel ka 

jääkasendusmaksumuseks (Ilsjan 2003).  

 

Rahvusvaheliste hindamisstandardite järgi kasutatakse kinnisvara hindamisel 

majandusteooriast tulenevalt nõudlust ja pakkumist, konkurentsi, asendust, oodatavaid 

tulusid jms (Rahvusvahelised... 1997). Eestis on kehtivad vara hindamise standardid, 

milles lähtutakse seeriast EVS 875. Lisaks nendele arvestatakse rahvusvahelise IVS 

standardite seeriaga ja Euroopa varahindamise standarditega (EVS) 2009 (Vara 

Hindamine... 2010). 

 

Erinevate väärtuste leidmiseks on mitmeid võimalusi. Neid, millega proovitakse leida 

metsamaale väärtus, käsitletakse järgmistes punktides. 

 

 

1.2.1. Metsamaa väärtuse hindamine 

 

Seda punkti võib alustada küsimusega: „Milleks on vaja üleüldse leida metsale ja selle all 

olevale maale väärtust ja kuidas seda teha?“ Esmapilgul tundub vastus lihtne, kuid 

tegelikkuses see nii ei ole. Miks muidu pole suudetud metsamaa väärtuse leidmise 

meetodeid standardiseerida nii, et need oleksid kõigile sobivad, lihtsad ja vastuvõetavad? 
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Metsamaa hindamise eesmärgiks võib pidada väärtuse määratlemist kellegi omandile. 

Selleks väärtuseks võib olla metsa kui vara oskus rahuldada inimese vajadusi. Järelikult 

sõltub see eelkõige metsast saadavatest majanduslikest või muudest kasudest. Oluline on 

ka hindamise tellija. Näiteks on hindaja eesmärk hinnata erapooletult vara õiglast väärtust, 

aga kui metsaomanik soovib metsa müüa, on tema eesmärk saada tehingust võimalikult 

õiglane väärtus mõistliku aja jooksul. Seega on metsamaa väärtus suhteliselt subjektiivne 

mõiste, kuna eri inimesed võivad anda metsale erineva väärtuse (Paananen et al. 2009). 

Ostjale on aga metsamaa kui kinnisvara investeering, millega ostetakse tulevikus saadavaid 

raietulusid ja kus aeg mängib olulist rolli (Oksanen-Peltola 1994). Väärtus sõltub peamiselt 

sellest, kuidas saadav maa tootma pannakse, kuid oma roll on ka sise- ja välispoliitikal 

ning tööstusharu konkurentsivõimel (Pinn 2014).  

 

Eelkõige on vaja metsale leida väärtus juhtudel, kus on tegemist ostu-müügi tehingutega, 

kinkelepingutega, pärandvaraga, maa jagamise või ühendamisega, aga ka kahju 

hindamisega, maa planeeringutega ja laenule tagatise saamisega (Paananen et al. 2009). 

Väärtus leitakse ka metsa kindlustamise ja maksustamise baasi määramiseks (Kaimre 

2000). 

 

Metsa väärtuse üle on arutletud juba vähemalt 160 aastat, alates Saksa metsateadlase 

Martin Faustmanni aegadest, ja erinevad teadusharud käsitlevad väärtuse hindamist 

erinevatest vaatenurkadest (Holopainen, Viitanen 2009). Kui aluseks on kinnisvara 

hindamine, on rahvusvaheliste hindamisstandardite järgi turuväärtuse leidmiseks kasutusel 

peamiselt kolm meetodit (Rahvusvahelised... 1997): 

 turuväärtuse meetod; 

 puhastulumeetod; 

 kulumeetod. 

 

Eestis on maa hindamise seaduse järgi kasutusel kõik kolm meetodit ja nende 

kombinatsioonid. Seejuures hinnatakse ainult maatükki ega võeta arvesse sellel olevaid 

ehitisi, metsa, muid taimi või päraldisi (Maa hindamise seadus 1994). 

 

Metsamaa väärtuse hindamist saab teha kas arvutuslikult või tegelikul turuhinnal 

põhinedes (Kaimre 2000). Vastavalt sellele, kust on saadud lähteandmed, leitakse kas 

turupõhised või mitte-turupõhised väärtused. Eelnevas loetelus nimetatud kolm meetodit 
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leiavad võrdlusmeetoditena turuväärtuse, kuid kui aluseks pole turult tulev informatsioon, 

leitakse arvestuslik väärtus (Holopainen, Viitanen 2009).  

 

Oksanen-Peltola on välja toonud, et metsamaa väärtuse hindamise peamisteks meetoditeks 

on turuväärtuse meetod, puhastulumeetod ja osade summa meetod (Oksanen-Peltola 1994). 

Osade summa meetodit võib siiski pidada puhastulumeetodi kohanduseks. Tegemist on 

metsamajandusliku puhastulu arvutamise rakendamisega, mis võtab arvesse tulude 

ootusaja (Holopainen, Viitanen 2009). Lisaks nendele kolmele kasutatakse veel 

kulumeetodit ja raiemahumeetodit. Esimest võib aga metsa hindamisel klassifitseerida 

osade summa meetodi elemendiks ja teist puhastulumeetodi erijuhuks (Oksanen-Peltola 

1994). Käesolevas töös antakse lühiülevaade kahest viimasest meetodist nende meetodite 

all, mille elemendid või juhud need on. Osade summa meetod tuuakse eraldi välja.  

 

Hindamiseks on vaja teha mitmeid ettevalmistusi. Esiteks tuleb valida objekt, mida 

hinnatakse ehk kas metsa tervikuna või osadena, ning hindamise eesmärk. Seejärel 

valitakse hindamise metoodika ja lähteandmed, mis puudutavad kehtivaid hindu, 

võrdlustehinguid sisaldavat infot ja metsa inventeerimisest saadud andmeid (Paananen et 

al. 2009). Oksanen-Peltola järgi tuleks valida, juhul kui mets on jagamatu tervik, 

meetodiks kas turuväärtuse meetodi või puhastulumeetodi. Kui aga on vaja leida metsa 

osadele väärtus, kasutada osade summa meetodit (Oksanen-Peltola 1994). Kõikide 

lähteandmete tähtsus on suur, kuna võimalikud kõrvalekalded mõjutavad tulemust. Lisaks 

mõjutavad lõpptulemust ka simulatsiooniprogrammi valik, selles kasutatav intressimäär, 

puidu- ja muude võimalike hindade muutused (Holopainen, Viitanen 2009). Tulemus on 

kõige lähedasem tehingu hinnale, kui kasutatakse turuväärtuse meetodit. Teiste meetodite 

puhul saadakse arvestuslik väärtus, mis tugineb metsamajanduse teguritele (Oksanen-

Peltola 1994). 

 

Probleeme tekitab veel olukord, kus metsa koguväärtust on raske määratleda ainult 

turupõhiselt ja vaja läheb turuväliste hüvede meetodeid. Üldiselt metsa turuvälised 

väärtused kinnisvaratehingutes ei kajastu (Kaimre 2006). Nendest on suhteliselt vähe 

kogemusi, kuid näiteks Soomes ja Rootsis on muude väärtuste tähendus suurenemas ja 

väiksemate kinnistute tehingute hindades võib seda märgata (Paananen et al. 2009). Ka 

Eestis tuleb Metsatervendus OÜ juhatuse liikme Ants Eriku sõnul üha enam võtta arvesse 

metsa kõrvalkasutusest saadavaid hüvesid (Pinn 2014). 
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Käesolevas töös turuväliste meetoditega otseselt ei arvestata ega anta neist ka ülevaadet. 

Mis puudutab arvestuslikke meetodeid, võib öelda, et mitmed autorid soovitavad kasutada 

neid koos ja võrrelda tulemusi. Mitte ühegi meetodiga ei saa tulemuseks ühte õiget 

väärtust, need annavad pigem otsustajale infot otsuse tegemiseks (Kaimre 2000, Paananen 

et al. 2009). 

 

 

1.2.2. Maareformist tuleneva erastatava metsamaa hindamine Eestis 

 

1991. aasta lõpus võeti vastu maareformi seadus, mille alusel saavad õigustatud isikud 

tagasi õigusvastaselt võõrandatud maa või saavad selle eest kompensatsiooni. Maa, mida 

selle seaduse alusel tagasi ei anta, ei lähe riigi ega munitsipaalomandisse, vaid erastatakse. 

Kui erastatakse metsamaad, lisatakse maa alghinnale kasvava metsa maksumus 

(Maareformi seadus 1991). 

 

Erastatava maa alghind määratakse maa maksustamishinna alusel, mis tuleneb maa 

korralisest hindamisest (Maa hindamise seadus 1994, §12 lg 2). Hindamismetoodika on 

järgmine (Maa korralisel hindamisel kasutatav metoodika 2001, § 29):  

1) metsamaa puhastulu järgi määratakse metsamaa väärtus;  

2) vastavalt kasvukohatüübile kasutatakse seaduses sätestatud parandustegureid 

vahemikus 0,14–1,49; 

3) vastavalt boniteedile kasutatakse kasvukohatüübi parandustegureid vahemikus 0,7–1,4; 

4) korrutatakse punktis 1 leitud metsamaa puhastulu punktides 2 ja 3 leitud 

parandusteguritega ja saadakse metsamaale väärtus. 

 

Erastataval maal asuva puude väärtuse arvutamiseks kasutatakse metsainventeerimise 

takseerandmeid. „Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine“ 

nimelise määruse teises lisas on loetletud matemaatilised valemid erinevate puuliikide 

alusel arvutamiseks. Lähteandmetena kasutatakse puuliigi tagavara ning keskmist 

diameetrit ja kõrgust. Saadakse tihumeetri hind, mida tuleb korrutada puistuelemendi 

metsa tagavaraga ning seejärel liita kõik elemendid kokku, saades kogu metsa hinna. 

Saadud kogu metsa hinda tuleb korrutada nimetatud määruse kolmandas lisas toodud 

vastava maakonna paranduskoefitsiendiga (Erastataval maal asuva metsa maksumuse 

määramise korra kinnitamine 1998). 
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1.2.3. Turuväärtuse meetod 

 

Turuväärtuse meetodit võib liigitada võrdlusmeetodiks, millega saab hinnata üleüldist 

hinnataset. Eelduseks on, et lähiminevikus oleks samas kandis tehtud piisavalt sarnaseid 

tehinguid. Metsamaa tehinguid on paraku vähe ja seetõttu meetodi praktikas kasutamine 

komplitseeritud. Teine asjaolu, mis teeb meetodi kasutamise raskeks, on tehingute ja nende 

aluseks olevate objektide erinevus (Oksanen-Peltola 1994).  Ka lähtematerjali kogumine on 

aeganõudev ja varasemate tehingute objektide metsavarudest pole usaldusväärset 

ülevaadet. Piisava usaldusväärse võrdlusmaterjali olemasolu objektide eest makstud 

hindade kohta on seega ülimalt oluline (Paananen et al. 2009). 

 

Kuigi varasemalt toimunud tehingud ja makstud hinnad on meetodi eeliseks (saadakse 

otsene hinnang sarnasest objektist), on meetodi kasutamine töömahukas. Paraku pole 

avalikes andmebaasides eraldi infot, kas tehing toimus sugulaste vahel või mitte ja seetõttu 

taolised tehingud komplitseerivad meetodi kasutamist. Tegemist peab olema nn 

normaalkaubaga ehk see ei tohi toimuda hinda moonutavatel asjaoludel. Õiglase hinnangu 

saamiseks on olulised metsamaa asukoht, suurus, metsatagavara tunnused, kasutamise 

eesmärk ja tehingu ajastus (ibid.).  

 

Meetodit võib veel omakorda jagada kolmeks (Myhrberg 1991, ref Airaksinen 2008): 

 üksikvaatluste meetod (kasutusel on vaid mõned võrdlustehingud); 

 kogemustepõhine meetod (võrdlustehinguid on mitmeid); 

 mitme muutujaga matemaatiline meetod (hinda mõjutatavatest teguritest 

moodustatakse võrdlustehingute põhjal mudelid). 

 

Turud oskavad määrata metsamaa õiget hinda ja kui hind vastab ostja ja müüja 

hinnangutele, saadakse õiglane väärtus (Paananen et al. 2009). Metsamaal on järelikult 

erinev väärtus ostjale ja müüjale ning tehing on üldjuhul võimalik ainult siis, kui väärtus 

müüjale on väiksem selle väärtusest ostjale. Tavaliselt kujutab tehingu hind nende 

mediaani (Oksanen-Peltola 1994).  
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1.2.4. Puhastulumeetod 

 

Meetodit sobib kasutada, kui planeeritakse metsamajanduslikke töid ja soovitakse hinnata 

nende tööde majanduslikku tasuvust (Holopainen, Viitanen 2009). Meetod sobib ka 

nendele, kes soovivad metsa investeerida (Paananen et al. 2009). Saadud tulemused on 

suuresti sõltuvad kasutatavatest intressimääradest (Valuation of... 2000). Osadel juhtudel 

on arvutused mõistlik teha ka mitme erineva intressimääraga, mis annab investeerijale 

rohkem infot võimaliku tulu kohta (Holopainen, Viitanen 2009). 

 

Puhastulumeetod põhineb oodataval sissetulekul ehk metsamaa väärtus määratakse kõikide 

tulevikus tekkivate tulude ja kulude vahena, arvestatuna nüüdisväärtuseks (Valuation of... 

2000). Puhasnüüdisväärtus saadakse järgmise valemiga, diskonteerides tulud ja kulud 

tänapäeva (Laas et al.): 

NPV=∑
    

      
 
  

kus NPV on rahavoogude puhasnüüdisväärtus; 

FV – saadav tulu või kulu;  

i     – aastane intressimäär; 

n    – periood. 

 

Lähteandmed võib leida metsa takseerandmetest ja soovitatav oleks kasutada vähemalt 10 

kuni 20 aasta pikkust perioodi (Paananen et al. 2009). Meetodi kasutamisel on soovitatud 

jälgida, et aasta kulude ja tulude määrad jääks samasse suurusjärku ning tegemist oleks 

võimalikult suurte metsa-aladega. Vastasel juhul võib saada valed arvestatud väärtused. 

Üheks selliseks juhuks võib olla olukord, kus ülekaalus on latimetsad, mistõttu puidu 

juurdekasv on esimese kümne aastaga suurem kui arvestatud (Oksanen-Peltola 1994).

Meetodi probleemiks on tuleviku potentsiaalselt ebatäpne informatsioon, mistõttu ajafaktor 

ja intressimäär on olulised tegurid (Hannelius 2000).  

 

Saksamaal hakati 19. sajandi alguses metsamaad põllumajanduses kasutusele võttes otsima 

lahendust hüvitiste maksmiseks (Hannelius 2000). Arvutuste aluseks peetakse Martin 

Faustmanni poolt aastal 1849 formuleeritud valemit, mille kasutamise eelduseks on, et 

tegemist on tühja maaga. Saadakse puhastulu, kui metsatööde tulud ja kulud 

prolongeeritakse raieringi lõppu. Saadud puhastulu võib teoreetiliselt korduda igavesti 

(Kaimre 2000), mida võib põhjendada metsamaa omapäraga – taastuva loodusvarana saab 
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seda majandada jätkuvalt ka edaspidi. Järelikult ei pea raieringi lõpus arvestama maad kui 

ülejääki, seda saab kasutada pideva puutoodangu allikana (Hannelius 2000). 

 

Eelnevalt oli juttu puhastulumeetodi erijuhust – raiemahumeetodist. Selle meetodi 

eesmärgiks on võimalikult suur raiemaht lähitulevikus (Airaksinen et al. 2011). Metsamaa 

eest ollakse valmis investeerima ootusväärtuste puudumisel nii palju, kui on umbkaudne 

raiehind. Soomes oli meetod kasutusel 1970-ndatel aastatel, kui laenu oli raske saada ja 

intressid olid kõrged (Tuula et al. 2008). Markko Ariksinen osutab oma väitekirjas 

„Summa-arvomenetelmä metsän markkina-arvon määrittämisessä“ (2008) sellele kui 

meetodile, mis jätab pigem tähelepanuta metsa pikaajalise majandamise ja tähtsustab 

lähiaja raieid. 

 

 

1.2.5. Osade summa meetod 

 

Meetodi rakendamise põhiidee on leida metsa erinevatele osadele väärtused ja seejärel 

need summeerida. Saadud koguväärtust tuleb parandada teguritega, mida ei arvestatud 

osade väärtuses. Need tegurid võivad väärtust kas tõsta või langetada, tulemuseks saadakse 

tõenäoline turuväärtus (Airaksinen et al. 2011).  

 

Puistu väärtus koosneb seega maa väärtusest, selle peal kasvavate küpsete puude 

raieväärtusest ja nooremate puude väärtusest, mida võib leida kolmel viisil (Oksanen-

Peltola 1994): 

1) noorendike väärtusena otse tabelist; 

2) puude ootusväärtusena, mis saadakse raieväärtuse ja ootusväärtuse koefitsiendi 

korrutisena; 

3) puude ootusväärtusena, mis saadakse raieväärtuse ja ootusväärtuse lisa summana.  

 

Ootusväärtus tähendab puude eest tulevikus saadavate tulude ja kulude 

puhasnüüdisväärtust. Ootusväärtuse lisa või koefitsient määratakse juhul, kui puidul on 

raieväärtus. Teatud vanusegrupi puudest saadav raie tulude ja kulude vahe on raieväärtus. 

Ootusväärtuse lisa on arv, mis saadakse kasvava metsa ootusväärtuse ja kohese 

raieväärtuse vahena (Paananen et al. 2009). 
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Oksanen-Peltola järgi leitakse eelpool nimetatud väärtused (v.a küpse metsa raieväärtus) 

ette arvutatud tabelitest (Oksanen-Peltola 1994).  Kui tabelite abil on välja arvutatud metsa 

väärtus, tehakse korrelatsioon vastavate paranditega. Korrelatsioon võib olla 10–50% 

nende osade summast, olles keskeltläbi 20–30%. Üldjuhul on tegemist tervikväärtuse 

vähendamisega (Paananen et al. 2009).  

 

Väärtust alandavad parandid võivad olla (Valuation of... 2000, Paananen et al. 2009): 

 hilinenud metsamajandamise meetmed; 

 puude halb kvaliteet; 

 pinnase produktiivsust vähendavad faktorid; 

 ootusväärtusest tulenev puude väärtuste suur osakaal; 

 suur võsa ja jäätmaa osakaal; 

 suur kinnistu; 

 piirangud õigustele; 

 erinevad maksud. 

 

Väärtust tõstvad parandid võivad olla (ibid.): 

 küpse puistu suur osakaal; 

 väärispuude suurem osakaal; 

 õigus vaba aja veetmiseks või maja ehitamiseks; 

 liiva, kruusa või turba kaevandamise võimalused; 

 spetsiaalsed õigused veekogudele; 

 metsateede võrgustik. 

 

Probleemid meetodi kasutamisel on raskused tervikväärtuse parandamise määratlemisel. 

Meetodi osad on raieväärtust arvesse võtmata turuvälised tabeli arvud, mis põhinevad 

piirkondlikel puistutel (Airaksinen 2010). Paraku määratakse praktikas üldiselt parandus 

subjektiivselt väärtuse hindaja kogemusest lähtuvalt ja on oht, et kasutajad ei teadvusta 

endale noorendike väärtuste ja ootusväärtuste saamisel kasutatud eeldusi ning võtavad 

saadud väärtust lõpliku tõena (Holopainen 2009). 

 

Vastavalt punktis 1.2.1. välja toodule on osade summa meetodi üheks elemendiks 

kulumeetod. Selle põhimõte on asendamisväärtuse leidmine, kus objekti väärtus 
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määratakse tõenäoliste ja eesmärgikohaste tootmiskulude põhimõttel, saades väärtuse, mis 

katab vähemalt kulud (Paananen et al. 2009). Seega pole ostja tõenäoliselt nõus maksma 

rohkem, kui on vara turuväärtus (Kaimre 2006).  

 

Kulumeetodi rakendamiseks on vaja prolongeerida tekkivad kulud ja tulud kindlaks 

arvutuse ajaks. Võib juhtuda, et saadakse samad tulemused kui ootusväärtuse arvutamisel. 

Seda juhul, kui on kasutatud samu arenguklasse ja kulu-tulu andmeid. Meetod sobib metsa 

kahjustuste suuruse ja kindlustusväärtuse hindamiseks, aga ka istutus- ja hoolduskulude 

arvutamiseks üksikutes noorendikes või siis asulates üksikute puude väärtuse arvutamiseks 

(Paananen et al. 2009). Seda meetodit võib aeg-ajalt rakendada ka turuväärtuse ja 

puhastulumeetodil saadud andmete kontrollimiseks (Kaimre 2006).  

 

 

1.3. Osade summa meetodi abitabelid 
 

Osade summa meetodiga metsamaale arvestusliku väärtuse arvutamise lihtsustamiseks on 

Soomes välja töötatud abitabelid. 1991. aastal loodi infotehnoloogiline lahendus nendesse 

tabelitesse vajalike väärtuste arvutamiseks (Oksanen-Peltola 1994).  Tänaseks on Soomes 

arvutatud tabelid igale regioonile. Nende tabelite jaoks vajalik info on saadud, arvestades 

erinevaid tegureid, milleks on (Valuation of... 2000): 

 metsa uuendamise maht ja aeg; 

 metsamajanduse ja -varumise meetmed vastavalt seadusandlusele; 

 puuliikide kaupa palgi ja paberipuidu kännuhinnad; 

 intressimäär.  

 

Kasutatud on viimase kümne aasta reaalsete kännuhindade ja kulude keskväärtusi. Makse 

ja muid taolisi kulusid ei ole arvestatud. Kõikide väärtuste arvutamisel on kasutatud sama 

reaalintressi. Maa väärtused on arvutatud Faustmanni maa väärtuse valemiga, kus on juba 

arvesse võetud metsa uuendamise ja noorendike hooldamise kulud (Paananen et al. 2009). 

Tabelitesse leitakse väärtused suure hulga (400–600) kasvumudelite abil, mis vastavad 

puistute arengule. Tuleb täheldata, et olenemata arvestusmeetodist, pole mudelid veatud. 

Näiteks on 15–20% viga puhastulumeetodi kasvumudelites tavaline. Olenevalt puude 

kasvu- ja asukohast võib see vahel olla suuremgi (Holopainen, Viitanen 2009). 
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Abitabeleid uuendatakse umbes iga viie aasta tagant ja neid on võimalik osta otse Soome 

Metsamajanduse Arenduskeskus Tapiost. Viimane uuendus toimus 2013. aasta suvel, mil 

uuendati kännuhindade ja metsamajandamise kulude andmeid. Kasutati metsa kasvu 

simulaator MOTTI puistu parandatud kasvumudeleid. Samuti uuendati maa väärtuse 

arvutamispõhimõtteid. Soome Maamõõduametist E. Ärölä kohaselt kasutavad nad tabeleid 

arvutamaks hüvitisi näiteks maantee ja raudtee ehitamistel, aga ka elektrikaablite ja 

gaasitorude paigaldamistel. Tabelid on saadaval Ida-Soome, Lääne-Soome ja Põhja-Soome 

kohta eraldi ning kogu Soome kohta tervikuna (Summa-arvomenetelmän... 2014). 

 

 

1.4. Metsa kasvu simulaator MOTTI 
 

Antud töö üheks alameesmärgiks on hinnata metsamaa väärtuse leidmist Eestis, kasutades 

Soome Loodusvarakeskuse poolt väljastatud metsa kasvu simulaatorit MOTTI. Programm 

võimaldab objekti väärtuse määramist otse, ilma eriliste parandusteta, mis peaks andma 

lähedasema tulemuse kui abitabelid.  Järgnevalt on antud lühiülevaade sellest programmist. 

 

Simulaator on arendatud kolmes erinevas versioonis (Hynynen 2007), milleks on: 

 kliendipõhised MOTTI versioonid; 

 TutkijaMOTTI; 

 MOTTI. 

 

Esimene on kliendispetsiifiline rakendus, näiteks opeMOTTI, mida on võimalik koolidel 

endale hankida (OpeMotti... 2013). Teine on uurimistöödeks (põhiliselt ühistöödeks) 

loodud mitmekülgne rakendus, mis võimaldab teha keerukamaid simulatsioone ja 

analüüse. Kolmandaks on avalikkusele mõeldud versioon, mis on oma olemuselt 

universaalne ja kasutajasõbralik ning mida saab tasuta alla laadida. Esimene versioon 

avalikustati 2005. aasta oktoobris (Hynynen 2007). Uusim versioon (v.3.3) anti välja 

käesoleva aasta veebruaris. Programm on sobilik Windows operatsioonisüsteemiga 

tööjaamadele. Tegemist on tasuta programmiga, kuid paigaldamise järgselt tuleb peale 30 

päevast katseperioodi registreeruda. Saadaval on installipakett soome- ja ingliskeelsele 

programmile (MetINFO... 2015).  
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Rakenduse tööpõhimõte baseerub kasvumudelitel, mis on loodud pikaajalisele metsade 

hoidmise ja kasutamise kogemusele tuginedes. Metsa kasvu simuleerides on soovitatud 

jääda Soome metsakasvatuses kasutatavate reeglite raamesse. Kui puistu keskmine kõrgus 

on enam kui 8 meetrit ja tegemist on Lõuna- või Kesk-Soomega, saadakse kõige 

usaldusväärsemad tulemused (MOTTI-ohjelmiston... 2015). Eesti puistute kasvu simuleeri-

misel annab see tegelikkusele lähedase tulemuse, kuid igapäevaseks kasutamiseks on tarvis 

Eesti andmestikule toetudes mudeleid täiendada ja parandada. On leitud, et kasutades 

MOTTI-t, esineb Eesti puistute kasvatamisel viga üldjuhul haava, hariliku männi ja 

hariliku kuuse juurdekasvu ülehindamise, sanglepa juurdekasvu alahindamise ning arukase 

puhul puu suuruse ja puistu täiuse erinevuse näol (Lilleleht et al. 2011). 

 

MOTTI võimaldab sisestada andmeid kas kasvavale puistule või alustada uue puistu 

kasvatamist. Loodud puistu andmeid on võimalik salvestada ja seejärel kasvatada 

paralleelselt erinevate kasvatusprogrammidega ning lõpuks tulemusi võrrelda. Kasvatada 

saab kas manuaalselt, kasvatades puistut oma majandamise otsustest lähtuvalt või 

automaatselt Soome metsa majandamise tavadest lähtuva kasvatusprogrammiga. Jooksvalt 

saab kasvatamise tulemusi vaadata puistu morfoloogiliste näitajate põhiselt, kuid täpsemad 

andmed ja majanduslik tasuvus eraldi puuliikide ja sortimentide kaupa on saadaval peale 

lageraie sooritamist. Kännuhindade ja majandamise kulude puhul on võimalik kasutada 

juba programmis olevaid 2011. aasta Soome keskmisi hindasid või sisestada need ise. Saab 

võrrelda ka rahalist tasuvust 0–6% intressimäära vahemikus. Faustmanni valemi alusel on 

võimalik juurde arvutada maa väärtus (MOTTI-ohjelmiston... 2015). 

 

Rakendusega saadud tulemustesse tuleb siiski suhtuda teatud skepsisega, kuna tegemist on 

mudelite põhjal saadud väärtusega ja puistu tegelik kasv sisaldab paljusid ebakindluse 

tegureid. Looduses toimuvad protsessid on paraku riskialtid ja ohtusid on mitmeid ega 

kõike saa mudelites arvesse võtta. Peale selle võivad juba inventeerimise andmed sisaldada 

vigu, mille tõttu saadakse tegelikkusest erinev tulemus (Airaksinen et al. 2011).  
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2. METSAMAA PRAKTILINE HINDAMINE 

 

2.1. Hindamise praktika Eesti ettevõtetes 
  

Juba paarkümmend aastat tagasi arvestati Eestis metsa hindamisel maa potentsiaalset 

toodangut korraliku majandamise juures, mitte käesoleva hetke toodangut. Artur Nilsoni 

kommentaari kohaselt kinnitati metsa hindamiseks metsa hinna määramise matemaatilised 

valemid, mis on suhteliselt keerukad ja pikad. Nende valemitega püüti juba siis arvutada 

riigimetsast müüdavatele puudele väärtust ja kasutada seda riigimetsade arvele võtmisel. 

Paraku ei saanud sellel ajal Eesti metsateadlased osaleda metsamaa hindamise reeglite 

koostamisel ja seetõttu ei hakatud kasutama boniteeti kui metsamaa tootlikkuse näitajat, 

vaid hoopis metsatüüpi (Maamets 1994).  

 

Kuidas aga toimub ettevõtetes metsamaa hindamine tänapäeval? Sellest ülevaate saamiseks 

Eestis võttis töö autor ühendust kahekümne kaheksa Eestis tegutseva ettevõttega. Nende 

asutuste kontaktide muretsemisel oli abiks veebi otsingumootor Google. Leitud asutustest 

enamuse moodustasid metsamajandusega tegelevad ettevõtted, kuid oli ka vaid 

kinnisvaraga tegelevaid ettevõtteid. Igal juhul oli kõikide ettevõtete üheks tegevusalaks 

metsamaade ost-müük. Ettevõtetele esitati 5 küsimust (lisa 1), mille eesmärgiks oli saada 

esmane ettekujutus praktilises elus toimuvast hindamisest. Vastas 8 ettevõtet. 

 

Eesti ettevõtete vastustest selgus, et metsamaale otsitakse väärtust igapäevaselt. 

Vastanutest kuus ettevõtet kasutab oma kogemusest lähtuvalt saadud hinnangut. Leidus ka 

asutus, kus kasutatakse puhastulumeetodit kümneaastase tsükli arvutamiseks. Kasutusel on 

tabelarvutusprogramm Excel oma loodud valemite ja andmetega, kuid üks ettevõte plaanib 

hakata ja teine juba rakendab OÜ Deski poolt arendatud programmi Metsahaldus. Ühel 

ettevõttel on enda arendatud meetod, kuid seda täpsemalt ei kommenteeritud.  

 

Üldiselt arvestatakse metsamajandamiskavadest tulenevate puuliikide ja raiemahtudega, 

kusjuures koheselt saadaval puidu mahul on suur osatähtsus. Lisaks vaadatakse ka Maa-

ameti ortofotosid ja metsaressursi arvestuse riikliku registri andmeid. Üks ettevõte tõi 

välja, et maa hinna arvutamisel võtavad nad arvesse ka asukohta, boniteeti ja 
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niiskusrežiimi, mille alusel on kujunenud kindel hinnavahemik (raba 0 eurot, märg maa 

300–500 eurot ja viljakamad maad 500–1200 eurot hektari eest). Kaks ettevõtet kasutab ka 

kasvava metsa hindamisel kindlaks määratud koefitsienti, millega kasvav maht läbi 

korrutatakse. Üldine tagasiside enda hindamise meetodile oli positiivne, saadud väärtused 

olid suhteliselt täpsed ja erinesid vähesel määral sellest, millele sai tehtud esialgne 

pakkumine. Üks ettevõte tundis puudust paremast metoodikast ja tehnilisest lahendusest, 

samas teine mainis, et muud metoodikat võib ju proovida, kuid tõenäoliselt jäävad nad 

kindlaks oma senisele praktikale. 

 

 

2.2. Hindamise praktika Soome ettevõtetes 
 

Ülevaate saamiseks Soomes võttis töö autor ühendust kaheteistkümne Soome ettevõttega. 

Sarnaselt Eesti ettevõtetele olid küsitletuteks peamiselt metsamaa ostu-müügiga tegelevad 

ettevõtted. Esitati 5 küsimust (lisa 2), millele vastas 5 ettevõtet.  

 

Soome ettevõtete vastustest selgus, et kolmel ettevõttel on vaja leida väärtus metsamaale 

igapäevaselt ja kahel paar korda nädalas. Enamik ehk neli ettevõtet kasutab osade summa 

meetodit, mida rakendatakse peamiselt Silvdata Tila-arvio või TornaApps nimeliste 

programmide abil. Leidus ka üks ettevõte, kus kasutatakse puhastulumeetodit enda poolt 

arendatud programmiga. Lisaks plaanib üks ettevõte lähitulevikus võtta kasutusse 

puhastulumeetodi paralleelselt olemasoleva osade summa meetodiga. Lõpliku hinna 

määramiseks kasutatakse lisaks oma pikaajalist metsahindamise kogemust. Vastanud 

ettevõtete sõnul pole rakendusega saadud tulemused alati täpsed – noorendike puhul 

kipuvad väärtused olema väiksemad, samas puuvarude poolest rikkal maa-alal väärtused 

tõusevad. Seda eriti Lõuna-Soomes, kus on paremad kasvutingimused ja suurem nõudlus.   

 

Üldine tagasiside osade summa meetodile oli positiivne. Arvati, et arenemise võimalusi on 

eelkõige tervikväärtuse korrigeerimise osas. Ühe ettevõtte poolt tehtud sisemine uuring 

näitas, et toimunud tehingute turuväärtuse ja osade summa meetodiga saadud arvestusliku 

väärtuse keskmine erinevus oli vaid paar protsenti. Mitmed tõid välja, et arvestusliku ja 

turuväärtuse suhe varieerub, olles täpsem Põhja-Soomes. Samas Lõuna-Soomes, kus 

ostjaid on rohkem kui müüjaid, on tehingust saadud hinnad kõrgemad.  
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3. ANDMED JA METOODIKA 
  

3.1. Andmed 
 

Käesoleva uurimistöö juhtumiuuringud koostati seitsme Eestis ja üheksa Soomes asuva 

metsakinnistu andmete põhjal. Eesti metsakinnistute tehingute andmed pärinevad 

Raplamaal asuva metsandusettevõtte portfellist. Töö autor käis ettevõttega isiklikult 

tutvumas ja valis kohapeal välja varasemalt toimunud tehingute hulgast seitse tehingut 

Raplamaalt ja Harjumaalt. Valituks osutusid kinnistud, mis osteti-müüdi aastatel 2011–

2012. Valiti ajavahemik, mis võimaldaks kasutada sellel ajal kehtinud osade summa 

abitabeleid, uuemad (väljastatud 2013. aastal) olid paraku saadaval vaid suure tasu eest. 

Lisaks sai valikul määravaks otsus kasutada tehinguid, mis toimusid peale euro 

kasutuselevõttu. Pindalaliselt valiti kinnistud, mis jäid 3–30 hektari piiresse ja millel 

puudusid looduskaitsepiiranguga alad. Ettevõtte juhatajaga vesteldes leidis kinnitust, et 

antud tehingud vastavad õiglasele turusituatsioonile ja tegemist on nn normaalkaubaga.

Töös kasutatud kinnistute nimesid ja omanikke konfidentsiaalsuse huvides ära ei märgitud. 

 

Metsadele arvestusliku väärtuse leidmiseks on vaja kasutada erinevaid kulusid ja 

kännuraha hindu ehk raieõiguse võõrandamise tasu. Eesti puidusortimentide hinna arvuta-

miseks kasutati 2011. ja 2012. aastate Riigimetsa Majandamise Keskuse sortimentide 

keskmisi vahelao hindu, millest lahutati metsa ülestöötamise kulud. Kulud saadi 2012. 

aasta erametsade kattetulu arvutamise uurimusest ja on esitatud tabelis 6. Arvutatud 

kännuraha hinnad puidusortimentidele on esitatud tabelis 7.  

 

Tabel 6. Metsatööde kulud Eestis. Allikas: (Erametsade majandamise... 2014) 

Metsatööde kulud 2011 2012 

Maapinna ettevalmistamine (€/ha) 126 135 

Taimede istutus (€/ha) 720 790 

Noorendike hooldus (€/ha) 217 234 

Metsakultuuri hooldus (€/ha) 114 120 

Looduslikule uuendusele kaasaaitamine (€/ha) 60 60 

Laasimine (€/ha) 132 165 

Raie+kokkuvedu (€/tm) 13,35 13,38 
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Tabel 7. Metsamaterjali sortimentide kännuhinnad (€/tm) Eestis 2011. ja 2012. aastal. 

Allikas: (autori arvutused tabelite 4 ja 6 andmetel)  

Sortimentide keskmised kännuhinnad Eestis (€/tm) 

sortiment/aasta 2011 2012 

männipalk 43,98 44,92 

männipeenpalk 35,64 35,28 

kuusepalk 39,76 41,79 

kuusepeenpalk 34,43 32,83 

kasepakk 102,26 99,89 

kasepalk 40,01 44,66 

haavapalk 20,23 19,07 

männipaberipuu 19,27 13,66 

kuusepaberipuu 18,97 13,12 

kasepaberipuu 23,05 16,86 

haavapaberipuu 3,28 3,54 

küttepuit 8,44 7,35 

 

Soome metsakinnistute andmed pärinevad Pirkanmaa maakonnas tegutseva 

metsandusettevõtte portfellist. Kuigi Soomes avaldab hinnastatistikat (kännuraha, vahelao 

hinnad jms) Loodusvarakeskus, on tabelis 8 esitatud sortimentide hinnad aastatest 2011 ja 

2012, mis võeti antud ettevõtte osade summa arvutamise lehelt. Avaldatud keskmistest 

hindadest (Taulukko... 2015) on need natuke kõrgemad.  

 

Tabel 8. Metsamaterjali sortimentide kännuhinnad (€/tm) Soomes Pirkanmaa maakonnas 

2011. ja 2012. aastal 

Sortimentide kännuhinnad Soomes (€/tm)  

aasta 2011–2012 

sortiment/arenguklass 02 03 04 

männipalk 41,01 47,69 58,40 

kuusepalk 41,02 47,08 60,11 

kasepalk 32,76 34,20 41,48 

muu palk 0,00 36,42 0,00 

männipaberipuu 13,87 15,78 20,25 

kuusepaberipuu 15,44 18,03 24,17 

kasepaberipuu 13,00 14,58 17,36 

muu paberipuu 9,68 9,35 14,46 

 

Erinevalt puidusortimentide keskmistest hindadest Eestis kasutati Soome arvutustes puistu 

arenguklassile sobivaid erinevaid hindasid. Samastades Soome metsade arenguklasse Eesti 

metsa arenguklassidega, on klass 02 vastavuselt lähedane lati- ja keskealisele metsale, 03 
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valmivale metsale ja 04 küpsele metsale. Nendest klassidest (kehtisid hindamise ajal) 

annab täpsema ülevaate lisa 3 (Metsänhoidon... 2013).  

 

 

3.2. Metoodika 
 

3.2.1. Metsamaale väärtuse arvutamine osade summa meetodil 

 

Käesolevas töös arvutati Eesti metsakinnistutele arvestuslik väärtus, kasutades Soome 

Metsamajanduse Arenduskeskus Tapio poolt välja antud abitabeleid. Abitabelitest leiti 

väärtused maale, noorele metsale ning kordajad või lisad keskealisele metsale.  

 

Kuna kasvukohatüübid Eestis ja Soomes pole otseselt samastatavad, on käesolevas töös 

abitabelitest Eesti metsamaale väärtuse leidmiseks kasutusel kaks lähenemist. Esimesel 

juhul, kui oli vaja leida väärtused männikutele või kuusikutele, kasutati kõrgusindeksi 

põhist lähenemist, võttes aluseks Hans Hansen Gustavseni loodud kasvukohatüübi ja 

kõrgusindeksi vahelised seosed. Need seosed on esitatud tabelis 9 (Gustavsen 1980). Kuna 

abitabelites puuduvad väärtused väga hea (lehto – OMaT) ja väga halva (karukko – CIT) 

kasvukohatüübi kohta, kohandati need arvutustes OMT ja CT tüüpideks. 

 

Tabel 9. Kasvukohatüübid männikutes ja kuusikutes kõrgusindeksi järgi 

Kasvukohatüüp 

(Soome) 
Lehtomainen 

(kangas) – OMT 

Tuore (kangas) –

MT 

Kuivahko 

(kangas) – VT 

Kuiva (kangas) – 

CT 

Taimkattevöönd 
(Lõuna-Soome) 

Jänesekapsa-

mustika (OMT) ja 

uibulehe (PyT) 

Mustika (MT) ja 

palusambla (PIT) 

Pohla (VT) ja 

vesiheina-pohla 

(HyVT) 

Kanarbiku (CT) 

ja vesiheina-

kanarbiku 

(HyCT) 

Männikud 

H100
1
 + 26 25–23 22–20 19 – 

Kuusikud 

H100 + 23 22–20 19 –   

Märkus. Saja aasta vanuse puistu prognoositav kõrgus 

 

Teisel juhul, kui tegemist oli lehtpuupuistutega, viis töö autor võimalikult sobivalt kokku 

Lõuna-Soome ja Eesti kasvukohatüübid. Soomes on metsa kasvukoha määramiseks 

kasutusel professor A. K. Cajanderi poolt loodud metsatüüpide klassifikatsioon, mille idee 

baseerub puistu alustaimestikul. Juba Oskar Daniel leidis, et Eesti metsadel on selle 
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määranguga palju ühist, kuid kõiki aspekte pole täpselt määratletud (Daniel 2001). Eestis 

on peamiselt kasutusel E. Lõhmuse klassifikatsioon. A. K. Cajanderi kasvukohatüübi 

põhist lähenemist on peamiselt rakendatud hindamaks potentsiaalset produktiivsust 

erinevatel kasvukohtadel, saaki ja tulu metsast (Paal et al. 2010).  

 

Võttes aluseks kasvukohatüübi ja valdava puuliigi boniteediklassi, koostas autor tabeli 10, 

mis on töös kasutusel abitabelitest vajalike seoste leidmisel lehtpuupuistutes. 

 

Tabel 10. Kasvukohatüüpide sidumine lehtpuupuistutes 

Kasvukohatüüp 

(Soome) 
Lehtomainen 

(kangas) – OMT 

Tuore (kangas) 

– MT 

Kuivahko 

(kangas) – VT 

Kuiva (kangas) – 

CT 

Taimkattevöönd 
(Lõuna-Soome) 

Jänesekapsa-

mustika (OMT) ja 

uibulehe (PyT) 

Mustika (MT) ja 

palusambla (PIT) 

Pohla (VT) ja 

vesiheina-pohla 

(HyVT) 

Kanarbiku (CT) 

ja vesiheina-

kanarbiku 

(HyCT) 

Kasvukohatüüp 

(Eesti) 
Sl, Jk, Nd, Sj, Jo, 

Jm, Jp 

Mt, An, Ta, Ld, 

Mo Ph, Km 

Tr, Sm, Kn, Ll, 

Kl, Sn, Kr, Os, 

Md, Ss, Rb 

 

Eesti metsamaale väärtuse arvutamisel kasutati abitabelites „Metsäkeskus Lounais-Suomi, 

Etelä-Suomi“ tabeleid. Saadud väärtused liideti kokku ja saadi kogu kinnistu arvestuslik 

väärtus. Väärtusi valides peeti kinni järgmisest eeskirjast. 

 

Maa väärtus: 

 Maale väärtuse määramiseks valiti abitabelist vastava kasvukohatüübi hind ja korrutati 

see eraldise pindalaga. 

 

Noorendiku väärtus: 

 Noorendikule väärtuse arvutamisel valiti vastava eraldise kasvukohatüübi ja kõrgusega 

peapuuliigi põhine hind ning korrutati see eraldise pindalaga. 

 Kui noorendiku täpne kõrgus polnud antud, kasutati sellele kõige lähedasemat. 

 Latimetsale, mille vanus polnud ootusväärtuse kordajatest või lisast leitav, arvutati 

väärtus kõrguse järgi noorendike tabelist. 

 

Kasvava metsa väärtus: 

 Kui eraldisel oli peapuuliigiks liik (nt sanglepp), mis tabelis puudus, võeti aluseks 

sookase andmed. 

http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2010-16%5b2%5d/Paal_2010%2016(2)_194_208.pdf)
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 Kasvavate puude väärtuse arvutamisel olid aluseks tabelis 7 esitatud keskmised 

kännuhinnad. 

 Puidusortimentide arvutamiseks võeti appi MOTTI. Sisestati eraldise takseerandmed, 

käivitati kasvatusprogramm ning koheselt lasti programmil teha lageraie. Saadud 

sortimentide kogused sisestati osade summa arvutuste tabelisse. 

 MOTTI-s määrati kasvukohatüüp tabelitest 9 ja 10 tulenevate seoste alusel.  

 Sortimentide arvutamisel määrati palgil ülemise otsa diameetri alammõõduks 18 cm, 

peenpalgil 12 cm (noti pikkus 3,5 m) ja paberipuul 6 cm (noti pikkus 3 m). 

 Okaspuudest männi ja kuuse sortimentide kogused palgile, peenpalgile ja paberipuule 

sisestati tabelisse. Puidujääke arvesse ei võetud. 

 Lehtpuudest kase ja haava sortimentide kogused palgile ja paberipuule sisestati 

tabelisse. Muud pehmed lehtpuud samastati haavaga ja saadud puidukogused sisestati 

tabelis haava jaoks loodud väljale. Puidujääke arvesse ei võetud. 

 

Soome metsakinnistute kohta olid osade summa arvutused saadud materjalides olemas. 

Neid uuesti läbi arvutama ei hakatud. Kokkuvõtvad tabelid nendest andmetest on esitatud 

lisas 5.  

 

 

3.2.2. Metsamaale väärtuse arvutamine metsa kasvu simulaatoriga 

 

Osade summa meetodi juures on suur roll parandusel, puhastulu arvutuste aluseks on aga 

eelkõige tulevased tulud ja kulud. Paralleelselt leiti võrdluseks Eesti metsale arvestuslik 

väärtus metsa kasvu simulaator MOTTI abil. See lähenemine peaks andma täpsema 

tulemuse, kuna arvesse ei võetud parandusi ja lähtuti tuludest ja kuludest.  

 

Eelnevalt olid kinnistute kaupa sisestatud iga eraldise kohta andmed puidusortimentide 

koguste saamiseks. Sarnaselt osade summa arvutustes kasutati kuusikute ja männikute 

puhul kasvukohatüübi määramiseks kõrgusindeksit, lähtudes tabelist 11. Tabelisse on 

lisatud Soome OMaT ja CiT kasvukohatüübid, kuna erinevalt osade summa tabelist 

võimaldab MOTTI ka neid valida. Puistuid (v.a küpsed) kasvatati 10–20 aastat. 
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Tabel 11. Kasvukohatüübid männikutes ja kuusikutes kõrgusindeksi järgi 

Kasvukohatüüp 

(Soome) 

Lehto 

(kangas) – 

OMaT 

Lehtomainen 

(kangas) – 

OMT 

Tuore 

(kangas) –

MT 

Kuivahko 

(kangas) – 

VT 

Kuiva 

(kangas) 

– CT 

Karukko 

(kangas) 

– CiT 

Taimkattevöönd 
(Lõuna-Soome) 

Jänesekapsa-

leselehe 

(OMaT) 

Jänesekapsa-

mustika 

(OMT) ja 

uibulehe 

(PyT) 

Mustika 

(MT) ja 

palusambla 

(PIT) 

Pohla (VT) 

ja vesiheina-

pohla 

(HyVT) 

Kanarbiku 

(CT) ja 

vesiheina-

kanarbiku 

(HyCT) 

Sambliku 

(CiT) 

Männikud 

H100
1
   + 26 25–23 22–20 19–17 16 – 

Kuusikud 

H100 +26 25–23 22–20 19–17     

Märkus. Saja aasta vanuse puistu prognoositav kõrgus 

 

Võttes aluseks kasvukohatüübi ja peapuuliigi boniteediklassi, koostas autor tabeli 12, mis 

on kasutusel vajalike seoste leidmiseks lehtpuupuistutes. Erinevalt tabelist 10 lisandusid 

MOTTI-s olevad kõdusoode kasvukohatüübid, mida vastavalt eraldisele ka kasutati ning 

OMaT ja CiT kasvukohatüübid. Seoste loomisel märgiti kõdusoode puhul kuivendus, rohu- 

ja samblasoode puhul mitte. 

 

Tabel 12. Kasvukohatüüpide sidumine lehtpuupuistutes  

Kasvukohatüüp 

(Soome) 

Lehto 

(kangas) – 

OMaT 

Lehtomainen 

(kangas) – 

OMT 

Tuore 

(kangas) –

MT 

Kuivahko 

(kangas) – 

VT 

Kuiva 

(kangas) – 

CT 

Karukko 

(kangas) 

– CiT 

Taimkattevöönd 
(Lõuna-Soome) 

Jänesekapsa

-leselehe 

(OMaT) 

Jänesekapsa-

mustika 

(OMT) ja 

uibulehe 

(PyT) 

Mustika 

(MT) ja 

palusam- 

bla (PIT) 

Pohla 

(VT) ja 

vesiheina-

pohla 

(HyVT) 

Kanarbiku 

(CT) ja 

vesiheina-

kanarbiku 

(HyCT) 

Sambliku 

(CiT) 

Kasvukohatüüp 

(Eesti) 
Sl, Jk, Nd, 

Sj 

Jm, Jp Mt, An, Ta Ph, Km 

Kl , Tr, 

Kn, Sn, 

Kr, Os Sm, Ll  

Kasvukohatüüp 

(Soome) 

Lehto-

turve-

kangas 

Ruho-

turvekangas 

Mustikka-

turve-

kangas 

Puolukka-

turve-

kangas 

Varpu-

turve-

kangas 

Jäkälä-

turve-

kangas 

Kasvukohatüüp 

(Eesti) Jo Ld, Md Mo Ss Rb 

  

Käivitati kasvatusprogramm, aluseks oli metsa majandamise eeskiri (2006). Üldiselt lähtuti 

järgmistest punktidest: 

 Sisestatud andmete põhjal käivitati metsakasvatuse programm. 

 Kännuhinnad olid samad, mis osade summa arvutustes (tabel 7). 

 Puidu sortimentatsiooni mõõtmed olid samad, mis osade summa arvutustes. 
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 Lagedate alade puhul istutati metsataimed vastavalt metsamajandamiskavas esitatud 

soovitustele. 

 Kui taimi oli vaja istutada kõdusoole, valiti mineraalmaa ja märgiti, et tegemist on 

soostunud pinnasega. 

 Puhasnüüdisväärtuse arvutused tehti 3% intressimääraga. 

 Hinnad määrati sortimentide kaupa harilikule männile, harilikule kuusele, arukasele, 

sookasele ja haavale. Sanglepale ja hallile lepale määrati haava hind. 

 Metsatööde kulude hinnad võeti tabelist 6. 

 Lage- ja selguseta aladele taimede istutamisel märgiti ellujäämine 80%. 

 Arvesse võeti metsamajandamiskavas välja toodud I rinde puude kahjustused ja arvati 

see hulk MOTTI vahenditega paberipuuks. 

 Maale arvutati MOTTI-ga väärtus. 

 Kasvatusperioodi lõpus tehti lageraie. 

 

Uuendusraied: 

 Lageraie tehti seadusest tuleneva miinimumvanuse või rinnasdiameetri täitumisel. 

 Valmivale või küpsele metsale jäeti säilikpuid 5–7 tihumeetri ulatuses.  

 

Hooldusraied: 

 Valgustusraie tehti enne 10 aasta täitumist, kui rinnasdiameeter oli väiksem kui 8 cm. 

 Laasimist tehti II–III boniteedi puistutes, kui rinnasdiameeter jäi vahemikku 5–12 cm 

ja kõrgus 7–10 m. 

 1. harvendusraie tehti 20–40-aastases puistus, kui rinnasdiameeter oli suurem kui 8 cm.  

 2. harvendusraie tehti 40–70-aastases puistus. 

 Harvendusraietel jälgiti, et need oleks toimunud lehtpuupuistutes 20 aastat ja 

okaspuupuistutes 30 aastat enne raieküpsust. 

 Harvendamisel kasutati alameetodit ja jälgiti, et rinnaspindala peale harvendust oleks 

suurem, kui metsa majandamise eeskirja lisas 1 on nõutud. 

 Avati MOTTI poolt soovitatud kokkuveoteed kuni 18% ulatuses pindalast. 
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Eraldise väärtusest arvutati maha maamaks ja metsa uuendamise kulud. Kuna MOTTI-s ei 

saa sisestada olemasoleva puistu kasvatamisel uuendamise kulusid, sisestati need 

arvestamisel tabelarvutusprogrammis Excel eraldi juurde. Arvutuste aluseks olid tabelis 6 

toodud kulud, mille põhjal arvutati puhasnüüdisväärtus küpsele puistule järgmiselt:  

 aasta 0 – maapinna ettevalmistamine ja taimede istutus; 

 aastad 2 ja 3 – metsakultuuri hooldus; 

 aasta 7 – noorendike hooldus. 

 

Arvutati puhasnüüdisväärtus valmivale puistule järgmiselt: 

 aasta 10 – maapinna ettevalmistamine ja taimede istutus. 

 

Soome metsakinnistutele MOTTI-ga väärtust ei arvutatud. Paraku ei õnnestunud hankida 

nende puistute takseerkirjeldusi ja olemasolevast infost, mis oli saadav osade summa 

arvutustest, jäi liiga väheseks.  
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

4.1. Metsamaa praktilise hindamise võrdlus 
 

Käesolevas töös küsitleti Eesti ja Soome metsamaa ostu-müügiga tegelevate ettevõtete 

esindajaid metsamaa hindamise teemadel. Küsitlus saadeti 28-le Eesti ettevõttele, kellest 

vastasid 8 (29% küsitletutest) ja 12-le Soome ettevõttele, kellest vastasid 5 (42% 

küsitletutest). Aktiivsemalt vastasid seega Soome ettevõtjad.  

 

Küsitluses osalenud Eesti ettevõtjate vastustest selgus, et metsa erinevaid osasid hinnatakse 

oma kogemusest ja võimalustest lähtuvalt. Kuigi võib tunduda, et osades ettevõtetes on 

kasutusel osade summa meetod (arvutatakse küpse või valmiva puistu puidule väärtus, 

omistatakse maale hinnanguline väärtus ning noorendikku ja kasvavat metsa korrutatakse 

koefitsiendiga ning seejärel korrigeeritakse lõpptulemust), ei saa seda otseselt pidada osade 

summa meetodi teooria kohaseks. Vastustes ei toodud välja, kas kasvavale puistule leitakse 

väärtus tulude ja kulude diskonteerimise teel või kas muudele metsa osadele väärtuse 

arvestamisel kasutatakse diskonteerimist. Võib öelda, et tinglikult kasutatakse osade 

summa meetodit. Seevastu Soome ettevõtete vastustest tulenevalt leidis kinnitust 

varasemates töödes välja toodu, et rakendamise lihtsuse ja heade alternatiivsete meetodite 

puudumise tõttu on Soomes üheks enim kasutatavaks metsa väärtuse hindamise vahendiks 

osade summa meetod (Airaksinen et al. 2011). 

 

Puhastulumeetodit kasutas vastanutest üks Eesti ettevõte. Saadaval on metsa-

majandamiskavad vajaliku informatsiooniga ja teavad ju ettevõtted kõige paremini oma 

tootmisvõimsusi ja tulevikuplaane ning saavad seeläbi hinnata oma tulevasi kulusid. 

Seetõttu on tegemist täiesti arvestatava meetodiga metsamaa hindamiseks. Soome ettevõte-

test ühes oli kasutusel ja teine plaanis hakata kasutama puhastulumeetodit paralleelselt 

osade summa meetodiga. Kahe erineva meetodi kasutamist võib pidada heaks 

lähenemiseks, kuna see võimaldab esmast tulemust kontrollida ja hindaja saab rohkem 

informatsiooni.  
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Ettevõtete küsitlusest tuli selgelt välja ka erinevus vastanute võimalustest metsamaale 

väärtuse leidmisel. Kui Soomes kasutasid eranditult kõik kas turult saadavat või enda 

arendatud spetsiaalset infotehnoloogilist lahendust, siis enamuses Eesti ettevõtetes kasutati 

tabelarvutusprogrammi omaloodud valemite ja tabelitega. 

 

 

4.2. Juhtumiuuringute tulemused 
 

Eesti ja Soome metsamaadele arvutati rahaline väärtus ja võrreldi seda turuväärtusega. 

Saadud tulemuste põhjal koostati Eesti metsakinnistute arvutustest kokkuvõttev tabel 13 ja 

Soome metsakinnistute arvutustest kokkuvõttev tabel 14, kus on välja toodud turu- ja 

arvestusliku väärtuse erinevus. Tabelites on esitatud Eesti kinnistute nimed kujul 1e, 

2e...ne ja Soome kinnistute nimed kujul 1s, 2s...ns. 

 

Tabel 13. Eesti metsakinnistute osade summa ja MOTTI arvutuste tulemused 

      Osade summa arvutuste tulemused MOTTI tulemused 

k
in

n
is

tu
  

turu-

väärtus 

(€) 

  
arvestuslik 

väärtus (€) 

parandatud 

arvestuslik 

väärtus (€) p
a
ra

n
d

 

(%
) arvestuslik 

väärtus (€) 

arvestuslik 

väärtus (maa 

hinnata) (€) 

1e 16000 

Kokku: 24256,19 16000,00 

34,04% 

23320,88 18418,23 

Vahe (€): 8256,19 0,00 7320,88 2418,23 

Vahe (%): 51,60% 0,00% 45,76% 15,11% 

2e 2300 

Kokku: 14178,92 2300,00 

83,78% 

2300,41 675,74 

Vahe (€): 11878,92 0,00 0,41 -1624,26 

Vahe (%): 516,47% 0,00% 0,02% 70,62% 

3e 17500 

Kokku: 40117,22 17500,00 

56,38% 

50873,11 28203,78 

Vahe (€): 22617,22 0,00 33373,11 10703,78 

Vahe (%): 129,24% 0,00% 190,70% 61,16% 

4e 15109 

Kokku: 45416,9 15109,00 

66,73% 

60799,72 26893,43 

Vahe (€): 30307,9 0,00 45690,72 11784,43 

Vahe (%): 200,59% 0,00% 302,41% 78,00% 

5e 8000 

Kokku: 26960,87 8000,00 

70,33% 

30762,75 19009,26 

Vahe (€): 18960,87 0,00 22762,75 11009,26 

Vahe (%): 237,01% 0,00% 284,53% 137,62% 

6e 6600 

Kokku: 12625,00 6600,00 

47,72% 

5531,65 -3159,09 

Vahe (€): 6025,00 0,00 -1068,35 -9759,09 

Vahe (%): 91,29% 0,00% 16,19% 147,86% 

7e 59500 

Kokku: 73408,3 59500,00 

18,95% 

89660,04 60796,97 

Vahe (€): 13908,3 0,00 30160,04 1296,97 

Vahe (%): 23,38% 0,00% 50,69% 2,18% 
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 Tabel 14. Soome metsakinnistute osade summa arvutuste tulemused  

 

Osade summa arvutuste tulemused 
k

in
n

is
tu

  

turuväärtus 

(€)  

arvestuslik 

väärtus (€) 

parandatud 

arvestuslik 

väärtus (€) p
a

ra
n

d
 

(%
) muu 

vähendamine 

(€) 

1s 70000 

Kokku: 86792,00 60844,00 

25% 4250,00 Vahe (€): 16792,00 -9156,00 

Vahe (%): 23,99% 13,08% 

2s 14000 

Kokku: 14024,22 9 047,92 

26% 1330,00 Vahe (€): 24,22 -4952,08 

Vahe (%): 0,17% 35,37% 

3s 85500 

Kokku: 93457,72 70 093,29 

25% 
 

Vahe (€): 7957,72 -15406,71 

Vahe (%): 9,31% 18,02% 

4s 51000 

Kokku: 55419,09 41 564,32 

25% 
 

Vahe (€): 4419,09 -9435,68 

Vahe (%): 8,66% 18,50% 

5s 25000 

Kokku: 22753,02 16 154,65 

29% 
 

Vahe (€): -2246,98 -8845,35 

Vahe (%): 8,99% 35,38% 

6s 100000 

Kokku: 104452,00 78339,00 

25% 
 

Vahe (€): 4452,00 -21661,00 

Vahe (%): 4,45% 21,66% 

7s 55000 

Kokku: 62876,78 50 301,43 

20% 
 

Vahe (€): 7876,78 -4698,57 

Vahe (%): 14,32% 8,54% 

8s 22600 

Kokku: 21560,74 14 659,34 

27% 1080,00 Vahe (€): -1039,26 -7940,66 

Vahe (%): 4,60% 35,14% 

9s 135000 

Kokku: 149092,55 120 764,96 

19% 
 

Vahe (€): 14092,55 -14235,04 

Vahe (%): 10,44% 10,54% 

 

Kuna osade summa meetodi juurde kuulub tervikväärtuse parandus, on tabelites esitatud ka 

parandustegurid. Soome kinnistute puhul oli hindaja kasutanud neid tervikväärtuse 

korrigeerimiseks. Eesti kinnistute puhul tõi töö autor välja parandusteguri, näitamaks, kui 

suurt korrektuuri on vaja turuväärtuseni jõudmiseks. Arvutatud tulemuste paremaks esita-

miseks koostati joonised 4 ja 5. 
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Joonis 4. Eesti metsakinnistute osade summa arvutuste tulemuste võrdlus turuväärtusega 

 

 

Joonis 5. Soome metsakinnistute osade summa arvutuste tulemuste võrdlus turuväärtusega 

 

Seitsmele Eesti metsakinnistule leiti arvestuslikud väärtused kahel viisil. Esimesel juhul 

kasutati osade summa meetodit Soome abitabelitega, teisel juhul leiti väärtus 

puhasnüüdisväärtuse näol, kasutades metsa kasvu simulaatorit MOTTI. Järgiti eeskirju, 

mida kirjeldati metoodika peatükis. Täpsemad tulemused on välja toodud lisas 4, kus 

antakse ülevaade kinnistu takseerandmetest ja eraldistelt arvutatud erinevatest väärtustest.

Soome kinnistute arvutuste tulemused on sarnaselt välja toodud lisas 5 vähemate 

takseerandmetega nende puudumise tõttu. 
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Töös kasutatud Eesti metsamaa turuväärtus oli vastavalt kinnistule 2300–59500 eurot. 

Takseerandmete alusel kinnistutele arvutatud väärtusi turuväärtusega võrreldes selgus, et 

arvutatud väärtus on üldjuhul turuväärtusest suurem. Kasutades osade summa meetodit ja 

abitabeleid, jäi arvutatud kinnistu väärtuse ja turuväärtuse erinevus 23–516% ulatusse 

turuväärtusest. Hindajal on vaja parandada arvestuslikku väärtust parandiga, mis jääb 

vastavalt kinnistule 19–84% piiresse. Kõik osade summa meetodiga arvutatud väärtused 

ületasid turuväärtust.  

 

Metsa kasvu simulaatoriga saadud tulemustesse (tabel 13) on ära toodud Eesti 

metsakinnistute arvutatud tervikväärtused koos maa väärtusega ja ilma. Peale lageraie 

sooritamist võimaldas MOTTI arvutada tulude ja kulude alusel puistu puhasnüüdisväärtuse 

ning sellele lisaks maa väärtuse Faustmanni valemi põhjal. Nende liitmisel saadi puistutele 

tervikväärtused, mis omakorda moodustasid metsakinnistu tervikväärtuse. Arvutatud 

väärtused, v.a kolme kinnistu puhul, olid turuväärtusest märkimisväärselt suuremad. 

 

Soome metsakinnistute turuväärtus oli vastavalt kinnistule 14000–135000 eurot. Osade 

summa meetodil leitud arvestatud väärtus oli väga lähedane turuväärtusele, erinedes vaid 

0–24% piires vastavalt kinnistule. Hindaja on kasutanud parandeid vahemikus 19–29%, 

peale mida on kõik arvestatud väärtused langenud allapoole turuväärtust ning arvutatud ja 

turuväärtuse vahe peamiselt suurenenud. Kolme kinnistu puhul oli arvesse võetud ka 

lisakulutusi, näiteks kinnistu 1s juures kasutati 4520 eurost vähendamist noorendike 

hooldamise kulude katmiseks. 

 

Võrdluses tuli selgelt välja Eesti ja Soome metsamaa arvestusliku ja turuväärtuse erinevus, 

kus Soomes oli arvestuslik väärtus turuväärtusele lähedasem ja Eestis kõrgem.  Erinevus 

tuli esile ka Eesti ja Soome metsamaa osade summa arvutustega saadud tervikväärtuse 

jagunemisel puistute ja nende all oleva maa väärtuse vahel. Antud suhet kujutab joonis 6. 
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Joonis 6. Osade summa arvutatud väärtuste jagunemine 

 

Jooniselt võib näha, et Eesti metsakinnistutel oli osade summa arvutustes maa väärtus 

suhtes puistute väärtusega kõrgem kui Soomes. Kolmel Eesti metsakinnistul moodustas 

maa väärtus rohkem kui 20% arvestuslikust väärtusest, samas Soomes mitte ühelgi. Ka üle 

10% erinevus oli Soomes vaid kahel kinnistul. 

 

 

4.3. Juhtumiuuringute tulemuste arutelu ja järeldused 
 

Eesti metsamaale osade summa meetodil väärtusi arvutades leiti, et turuväärtuse ja 

arvestusliku väärtuse erinevus on suur. Turuväärtuseni jõudmiseks tuleb tervikväärtust 

korrigeerida parandiga, mis on enamjaolt suurem kui kirjanduses välja toodud keskmine 

(20–30%). Kui vaadata lisas 4 esitatud metsakinnistute takseerandmeid ja võtta arvesse 

metsamajandamiskavades välja toodud märkusi, võib nõustuda, et tervikväärtus vajab 

vähendamist. Väärtust viivad alla erinevad metsakahjustused, häiringud, maaparandus-

tööde vajadus, kehvemad kasvukohatüübid ja boniteet. Näiteks kinnistu 2e puhul oli 

tegemist peamiselt lageda alaga, kuid arvutustes viis hinna üles ühel eraldisel kasvava 

keskealise puistu väärtus ja abitabelitest leitud lagedate alade väärtused. Eesti 

metsakinnistute osade summa arvutustes oli suur ka maa väärtuse osakaal tervikväärtusest. 
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Varasemalt toimunud tehingute uurimisel on Soomes leitud, et keskmiselt moodustas maa 

väärtus nende puhul 10% kogu metsakinnistu väärtusest (Airaksinen 2008). 

 

Küsimusi abitabelite kasutamisel tekitas ootusväärtuse kordaja, millest tuleneb erinevus 

Eesti ja Soome puistute küpsusvanuse määratlemisel. Saadud kordaja on abitabelitesse 

arvutatud Soome metsakasvatuse soovitustest lähtudes, võttes aluseks mudelid, mis on 

järginud regulaarselt hooldatud ja väga hea kvaliteediga puistute arenguid. 

Kasvukohatüübiti on Lõuna–Soomes lubatud minimaalne raievanus väiksem kui Eestis. 

Näiteks männi puhul on Eestis metsa majandamise eeskirja kohaselt lubatud I boniteedi 

männiku uuendusraie alates 28 cm rinnasdiameetri või vanuse järgi peale 90 aasta 

täitumist, Soomes seevastu on soovitatud uuendusraie toitainerikkamates 

kasvukohatüüpides alates rinnasdiameetri 26 cm või vanuse järgi peale 70 aasta täitumist 

(Metsähoidon... 2013). Küsimusi tekitasid ka teised abitabeli väärtused. Autori arvates on 

Soome abitabelites Eestis rakendamiseks liiga vähe kasvukohatüüpe ja puuliike. 

Väärtuseni jõudmiseks on vaja teha mitmeid kohandusi ja seetõttu on tõenäoline, et sellisel 

viisil Eesti metsamaale abitabelitest väärtuste leidmisel võib esineda vigu. 

 

Soome metsamaale väärtuse arvutustes olid arvestuslike ja turuväärtuste erinevused 

väiksemad ja selgelt eristus, et esmane arvutatud väärtus saadi suurem ja selle parandatud 

väärtus saadi väiksem turuväärtusest. Kasutatud parandid jäid kõik alla 30%, mis viitab 

asjaolule, et tegemist oli „keskmiste“ metsadega, kus suuremaid või väiksemaid parandusi 

ei peetud otstarbekaks sisse viia. Soome arvutuste puhul tuli välja ka erinevus raietest 

saadava puidu väärtustamisel. Nimelt arvutati puidusortimentide hind vastavalt puistu 

arenguklassile. Kasutusel oli kolm klassi, kus kõige rohkem väärtustati 04, vähem 03 ja 

veel vähem 02 arenguklassi puistust saadavat puitu. Sellest võib järeldada, et makstav 

kännuraha on madalam harvendusraiete puhul ja suurem uuendusraietel, kus tehniline 

efektiivsus on suurem võimsamate masinate ja muude tegurite tõttu. Nende hinnaklasside 

kohta on vastav informatsioon avalikult saadaval ja seetõttu lihtsalt kasutatav.  

 

Veel võib välja tuua, et Soome arvutustes ei ole eraldi leitud puidu hinda peenpalgile. 

Soome metsandusspetsialistiga suheldes avaldati põhjuseks olevat, et peenpalki ei teki nii 

palju ja selle hind on lähedane paberipuule. Lisandub ka asjaolu, et paljud ostjad seda vastu 

ei võta. Nendest teguritest tulenevalt ja arvutamise lihtsuse huvides seda eraldi Soomes 

osade summa arvutustes ei arvestata. Samas Eesti metsamaa väärtuse arvutustes otsustas 
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töö autor arvutada hinna ka peenpalgile, kuna töös kasutatud andmete alusel (tabel 7) on 

Eestis selle hind kõrgem kui Soomes. Sortimentide arvutamisel saadi paaril kinnistul 

märkimisväärne osa peenpalki. Peenpalgi suuremat osakaalu põhjustas tõenäoliselt asjaolu, 

et puidu kogused arvutati ka noorematest puistutest. See viis Eesti arvutustes metsamaa 

väärtust veidi üles. 

 

Metsa kasvu simulaator MOTTI-ga metsamaale väärtuse leidmine on töömahukas 

ettevõtmine, eelkõige metsamajandamiskavadest tulenevate takseerandmete sisestamise 

tõttu. Pealegi tuleb kasvatada puistuid 10–20 aastat metsanduse headest tavadest lähtudes 

ja võtta arvesse kavades soovitatud töid. MOTTI võimaldab küll arvutada raieringi lõpuni, 

kuid antud kasvatused võivad hakata sisaldama liiga suuri kõrvalekaldeid. Arvutuste 

aluseks on Soome metsadele välja töötatud kasvumudelid, mida annab küll kasutada Eesti 

metsades teostatavate tegevuste hindamiseks, kuid täpsema ja usaldusväärsema tulemuse 

saamiseks peaks kasutama kohalikule metsale välja töötatud mudeleid. Eestis on vastavad 

mudelid veel välja töötamisel (Kangur et al. 2013).  

 

Tulemust mõjutab ka intressimäära valik. Töös tehti arvutused metsamajanduslike 

investeeringute hindamisel kasutatava keskmise intressimääraga, milleks oli 3% (Kaimre 

2000). Antud intressimäära kasutades leiti puhasnüüdisväärtus puistust saadavale puidule 

ja maale. Kasutades madalamat või kõrgemat intressimäära, muutuksid ka tulemused. 

MOTTI arvutab maa väärtuse Faustmanni valemi alusel. Enamus puistute maa väärtused 

olid märkimisväärselt (mitmeid kordi) kõrgemad osade summa arvutustes välja toodud 

väärtustest. Peale selle esines ka negatiivseid väärtusi, mistõttu tulemusi ei saa pidada 

usaldusväärseiks. Kuna maa väärtuse arvutamisel tuleb arvesse võtta kogu perioodil 

tekkivad kulud ja tulud, ei õnnestu paraku selle simulaatoriga saada õiglast väärtust maale, 

kui kasvatatakse juba sirgunud puistut (ei saa kaasata varasemaid kulusid). Õiglase 

väärtuse saamiseks tuleks kasvatada puistut juba taimede istutamisest alates ja kaasata kõik 

kulu-tulu andmed. Seetõttu võib pidada õigemaks võrrelda väärtusi ilma MOTTI poolt 

arvutatud maa väärtuseta (v.a kinnistu 2e). 

 

Kinnistu 2e puhul oli tegemist enamjaolt lageda alaga, kus sai MOTTI-ga kasvatada 

puistuid istutamisest alates. Selle kinnistu puhul tuli esile arvestusliku väärtuse kõige 

lähedasem tulemus turuväärtusele, erinevus oli vaid 0,02%. Turuväärtusele lähedane 

väärtus saadi ka kinnistu 7e puhul, kui ei arvestatud juurde maa hinda – väärtuste erinevus 
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oli 2,18%. Ülejäänud arvutatud väärtused, peale ühe, olid tegelikust turuväärtusest 

kõrgemad. Seda võib põhjendada asjaoluga, et simulaatoriga kasvatatakse metsa 

ideaaltingimustest lähtudes ja kuigi arvutustes määrati kahjustatud palki paberipuuks 

vastavalt sellele, mis metsamajandamiskavades välja oli toodud, ei saa arvutustes kõike 

arvesse võtta. Kuigi metsa kasvu simulaatoriga leitud väärtustest lahutas töö autor 

võimalikud teadaolevad kulud maamaksu ja metsauuendamise kulude puhasnüüdisväärtuse 

näol, võib lisanduda veel muid kulusid, mida polnud võimalik selles töös määrata.  

 

Juhtumiuuringuid läbi viies selgus, et suurt tähelepanu peab pöörama parandusteguritele, 

mis nõuab metsanduslikku kogemust, ülevaatlikku informatsiooni kogu metsakinnistust ja 

selle naabrusest ning oskusi parandusi sisse viia. Arvesse tuleb võtta ka, et abitabelitesse 

on väärtused leitud, tuginedes Soomes kasutusel olnud puidu ja metsatööde hindadele ning 

metsa majandamise tavadele ja seadustele, mis mõjutavad lõplikku väärtust. Autori arvates 

läksid arvutused Eesti metsamaale väärtuse leidmisel, võrreldes Soomega, liiga detailseks, 

kuna kasutusel oli rohkem puuliike ja puidusortimente. Tuli välja ka hindamiseks vajaliku 

informatsiooni kättesaadavuse probleem. Soomes oli vajalik informatsioon avalikult hästi 

leitav, olgu need siis kännuhinnad või vahelao hinnad erinevatel aastatel erinevatele puistu 

arenguklassidele. Eestis seevastu oli informatsiooni hankimine raskendatud. Kuigi 

metsamaa koguväärtust viis peamiselt üles kinnistul olevate erinevate puidusortimentide 

väärtus, ei leidnud nende juhtumiuuringute läbiviimise alusel kinnitust, et Soome 

abitabeleid kasutades on võimalik arvutada Eesti metsamaale turuväärtust, mis võiks olla 

tehingu hinna aluseks. Kindlamaks seisukohaks on vaja valimit suurendada ja teostada 

arvutusi rohkemate kinnistutega, mis pärinevad erinevatest maakondadest ja ettevõtetest.  

 

MOTTI laialdasem kasutamine metsamaale arvestusliku väärtuse leidmiseks ei ole töö 

autori arvates mõistlik. Kuigi käesolevas töös tuli välja, et lagedale alale ja valdavalt 

küpsete puistutega metsale (ilma maa hinnata) võib leida turuväärtusele lähedase arvutatud 

väärtuse, tuleb arvestada, et kasvumudelid on siiski loodud Soome puistute alusel. 

Puudused tulenevad ka kulude kaasamisest, puistute kasvatamisel tehtavatest otsustest, kus 

iga muudatus toob kaasa erineva saadava puidukoguse ja seeläbi ka tulu. Seetõttu ei sobi 

MOTTI otseselt metsamaale ostu-müügi tehingute jaoks turuväärtuse arvutamiseks, vaid 

peaks jääma selleks, milleks see eelkõige on arendatud – hindamaks erinevaid 

kasvatusmeetodeid.  
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KOKKUVÕTE 
 

Eesti ja Soome kuuluvad Euroopa metsarikkaimate riikide hulka. Eestis on metsamaad 

2,23 miljonit hektarit ja Soomes ligikaudu 10 korda rohkem – 22,8 miljonit hektarit. 

Tehinguid metsamaaga toimub mõlemas riigis palju, varieerudes küll aastate lõikes, kuid 

üldine trend on positiivne. Tõusuteel on ka metsamaa hektari keskmine hind, mis Eestis 

hakkab lähenema Soome hinnale. Metsamaa hinda viib üles nõudluse ja pakkumise 

vahekord turul ja ka puidusortimentide hind, mis keskmiste vahelao hindade põhjal on 

palgi osas juba Eestis kõrgem kui Soomes. Metsamaa tehingute üle peab arvestust Eestis 

Maa-amet ja Soomes Maamõõduamet. Mõlemad väljastavad kord aastas aruande eelnenud 

aastal toimunud tehingute kohta.  

 

Kuna mõlemas riigis on palju metsamaad ja sellega toimub aktiivne kauplemine, on 

metsamaale väärtuse leidmine aktuaalne teema. Väärtuse mõiste on mitmeti defineeritav, 

olenedes eelkõige, kellele ja milleks seda vaja on. Metsamaa väärtuse hindamise 

eesmärgiks on leida väärtus metsast saadavatele majanduslikele või muudele kasudele. 

Peamiselt viiakse hindamine läbi ostu-müügi tehingute, kinkelepingute jms puhul. 

Hindamisel tuleb otsustada, kas hinnatakse metsa kui tervikut või selle osasid, seejärel 

valida lähteandmed ja hindamise metoodika. Metsa väärtuse hindamiseks on mitmeid 

meetodeid. Peamised on turuväärtuse meetod, puhastulumeetod, osade summa meetod, 

lisaks raiemahumeetod ja kulumeetod. 

  

Käesolevas töös oli eemärkideks uurida Eesti ja Soome metsamaa hindamist ja võrrelda 

juhtumiuuringute abil arvestusliku ja turuväärtuse erinevusi. Üheks arvutuste aluseks oli 

osade summa meetod, mille järgi leiti metsamaa osadele väärtus. Soomes on arvutuste 

lihtsustamiseks kasutusel abitabelid, mis kajastavad piirkondlikke hindasid maale, 

noorendikule ja koefitsienti sirguvale puistule. Saadud tervikväärtust korrigeeritakse 

parandusteguriga, mille määrab hindaja saadaval oleva informatsiooni ja oma kogemuse 

põhjal. Paralleelselt viidi arvutused läbi ka metsa kasvu simulaator MOTTI-ga, mille 

aluseks on Soome puistute kasvumudelid. 
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Enne metsamaa väärtuse arvutuste läbiviimist koostati küsitlus, mis saadeti kahekümne 

kaheksale Eesti ja kaheteistkümnele Soome ettevõttele, kelle üheks tegevusalaks oli 

metsamaade ost-müük. Eesti ettevõtetest vastas kaheksa ja Soome ettevõtetest viis. 

Vastustest selgus, et kuigi hindamisega tegeletakse igapäevaselt, pole Eestis enamusel 

vastanutest kindlat meetodit kasutusel. Lähtutakse oma kogemusest ja võimalustest, 

kasutades tabelarvutusprogrammis Excel tehtud arvutusi. Oli aga ka neid, kes kasutavad 

puhastulumeetodit ja spetsiaalset tarkvara. Soome vastajate hulgas tuli selgelt välja, et 

enamus kasutab osade summa meetodit ja arvutuste lihtsustamiseks spetsiaalset tarkvara.  

 

Arvestusliku ja turuväärtuse võrdlemiseks viidi töös läbi juhtumiuuringud seitsme Eesti ja 

üheksa Soome metsamaa lähteandmete alusel. Uuriti aastatel 2011–2012 toimunud ostu-

müügi tehingutest ja arvutuste teel saadud väärtuste erinevusi. Lähteandmetena Eesti 

metsamaa arvutuste puhul kasutati eraldiste takseerandmeid, puidusortimentide keskmisi 

kännuhindu ja metsatööde kulusid. Arvutusi läbi viies leiti, et Eesti metsamaale 

arvestuslikul teel saadud väärtus oli üldjuhul turuväärtusest märkimisväärselt suurem. 

Seevastu Soome metsamaale arvutatud väärtused olid lähedased turuväärtusele.  

 

Osade summa meetod, kasutades ettearvutatud abitabeleid, on hea ja praktiline vahend 

arvutamaks väärtust Soome metsamaale. Käesolevatele arvutustele tuginedes ei ole 

abitabelite laialdasem kasutamine Eestis otstarbekas, kuigi kindlama seisukoha võtmiseks 

on vaja teostada rohkem arvutusi. Metsa kasvu simulaator MOTTI on hea tööriist, 

hindamaks erinevaid kasvatusotsuseid, kuid sellega kasvavale puistule saadud väärtust ei 

saa läbiviidud arvutustele tuginedes pidada sobivaks metsamaa turuväärtuse leidmisel. 

 

Metsamaale arvestusliku väärtuse leidmiseks on piisavalt erinevaid meetodeid. Hindajal on 

soovi korral võimalik valida nende seast sobivaim, vastavalt võimalusele ja hinnatavale 

objektile.  
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COMPARISON OF THE CALCULATED AND MARKET 

VALUE OF FOREST LAND IN ESTONIA AND FINLAND 
 

SUMMARY 
 

Estonia and Finland belong to Europe’s most forest-rich countries. In Estonia there are 

2,23 million hectares of forest land and in Finland about ten times as much – 22,8 million 

hectares. A lot of transactions with forest land take place in both countries, although 

variating over the years, the general trend is positive. The mean price per hectare of forest 

land is also ascendant, which in Estonia is getting close to Finland’s price. The price of 

forest land is boosted by the relation of supply and demand on the market as well as the 

price of wood assortments, which, according to the intermediate storage mean prices are in 

the case of logs already higher in Estonia than in Finland. Forest land transactions are 

accounted for in Estonian Land Board and in National Land Survey of Finland. Both give 

out annual reports for last year’s transactions. 

 

As there is a lot of forest land in both countries and trading is active, finding a value for 

forest land is a topical issue. The concept of value can be defined ambiguously, depending 

foremost on who needs it and why. The goal of forest land valuation is finding a value to 

the economic and other benefits gained from the forest. Mainly valuation is carried out in 

cases of sales transactions, gratuitous contracts, etc. On valuation it must be decided, 

whether to assess the forest as a whole or in separate components and thereafter basic data 

and valuation methodology must be chosen. There is a range of methods for forest 

valuation. The main methods are market price method, capitalized earnings method, 

summation method, as well as maximization method and cost method. 

 

The objectives of this study are to research forest land valuation in Estonia and in Finland 

and to compare the differences of calculated value and market value via case studies. One 

of the basis for calculations was the summation method that helped to find the value of 

forest land components. In Finland auxiliary value tables, which reflect regional prices for 

land, forest plantations and quotient of young and middle age stands are used to simplify 

calculations. Attained summed value is corrected with a subtraction factor, which is 
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appointed by the evaluator based on available information and his own experience. In 

parallel calculations were carried out with the stand simulator MOTTI, which is based on 

Finnish stand growth models. 

 

Before carrying out the calculations for forest land valuation, a questionnaire was 

composed and sent to twenty-eight Estonian and twelve Finnish companies, who among 

other fields of operation deal in forest land sales transactions. Eight Estonian and five 

Finnish companies replied. The replies indicated that although valuations were made on a 

daily basis, the majority of Estonian respondents didn’t use a specific method. They 

emanate from their own experience and possibilities, using spreadsheet program Excel for 

calculations. There were also respondents who use the capitalized earnings method and 

special software. Among Finnish respondents it was clearly demonstrated that the majority 

uses the summation method and special software to simplify the calculations. 

 

To compare the calculated value with market value, case studies with input data from 

seven Estonian and nine Finnish forest lands were conducted. The differences of values 

from sales transactions in years 2011–2012 and calculated values were researched. 

Inventory data, mean stumpage prices of wood assortments and logging costs were used as 

input data. As calculations were carried out, it was found that in Estonia calculated value 

of forest lands was notably higher than market value. In Finland on the other hand 

calculated values were closer to market values. 

 

The summation method using auxiliary value tables is a good and practical tool for 

calculating forest land values in Finland. According to calculations in this study wider use 

of auxiliary value tables is not appropriate in Estonia, but for a firmer standpoint more 

calculations need to be carried out. The stand simulator MOTTI is a good tool for 

evaluating different growth decisions, but according to conducted calculations the value for 

growing stand attained with this application cannot be considered appropriate for finding 

market value to forest land.  

 

There are enough different methods for finding calculated value to forest land. An 

evaluator can choose the most appropriate in compliance with possibilities and assessable 

object. 
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Lisa 1. Küsitlus Eesti ettevõtetele 

 

Tere  

 

Olen Eesti Maaülikooli üliõpilane, kes on kirjutamas uurimustööd metsamaa hindamisest.  

Sellega seoses oleks Teile kui metsandusega tegelevale ettevõttele mõned küsimused, mis 

puudutavad metsamaa hindamist. 

 

Küsimusi pole palju ja kui ei soovi meiliga vastust saata, võite ka otse helistada (number 

on all meilis) või saata mulle oma number ja helistan Teile ise.  

Eelkõige huvitavad siis hindamised, mis puudutavad maa+ selle peal kasvava metsa 

väärtust. Küsimused on järgmised:  

1) Kas kasutate metsamaa ostmisel, müümisel või planeerimisel mõnda metsamaa 

hindamise meetodit? /Näiteks: Turuväärtuse meetod, puhastulumeetod, kulumeetod, osade 

summa meetod või midagi muud/ 

... 

 

2) Kui kasutate, kas selle tarvis on Teil tarkvaraline lahendus või teete arvutused käsitsi? 

Kui tarkvara, siis mis programmi kasutate? 

... 

 

3) Milline kogemus on teil hindamisest – kas saadud väärtus on vastav tehingul saadud või 

loovutatud summale (turuhinnale) või on see madalam, kõrgem? 

... 

 

4) Kui tihti Te arvutate metsamaale väärtust? 

... 

 

5) Enda kommentaar kasutatavast hindamise metoodikast, kas olete rahul või pigem on 

soov otsida mõni alternatiivne lahendus? 

...  

 

Kinnitan Teile, et saadav info on ainult antud töö tegemiseks vajalik ja mujal seda ei 

kasutata! Olen juba ette väga tänulik ja soovin Teile ilusat sügist!  
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Lisa 2. Küsitlus Soome ettevõtetele 

 

Moi 

Olen Viron Maatalousyliopiston oppilas ja kirjoitan opinnäytetyötä Suomen metsälöiden 

arvioinnista. Työhöni liittyen pyytäisin Teitä vastaamaan tähän kyselyyn, joka koskee 

metsämaan arviontia. 

 

Kysymyksiä ei ole monta ja jos ette halua vastata sähköpostitse, voitte myös soittaa 

(numero on alhalla), tai sitten lähettää minulle oma numero ja soitan Teille itse. 

Kiinnostavat arviot, jotka koskevat maata+ sen päällä kasvavan puunvarannon arviointia. 

Kysymykset ovat seuraavat: 

 1) Käytättekö metsämaan ostamista, myymistä tai suunittelua varten jonkinlaista metsän 

arvioinnin menetelmää? /Esimerkiksi: kauppa-arvomenetelmä, kustannusarvomenetelmä, 

tuottoarvomenetelmä, summa-arvomenetelmä tai jotain muuta?/ 

... 

 

2) Jos käytätte, niin onko Teillä sitä varten ohjelmistoratkaisu tai teettekö laskennat itse? 

Jos on ohjelmisto, sitten minkä niminen se sovellus on? 

... 

 

3) Arvio kokemuksista – onko menetelmällä lasketut arviot samat, mitä saatte myöhemmin 

(kauppahinta)? Tai sitten pienemmät tai suuremmat? 

... 

 

4) Kuinka usein laskette metsämaalle arviota? 

... 

 

5) Oma kommentti metsän arvioinnin menetelmästä – oletteko tyytyväisiä, tai etsittekö 

vaihtoehtoista menetelmää? 

... 

 

 

Voin vakuuttaa Teille, että saatavat tiedot ovat vain tarpeelliset tämän opinnäytetyön 

tekemiseen ja muualla niitä ei käytetä, myös Teidän henkilöllisyys ei tule esiin missään 

vaiheessa. 

Olen jo etukäteen vastauksestanne kiitollinen ja toivotan Teille kaunista syksyn jatkoa! 
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Lisa 3. Soome puistute arenguklassid  

 

A0 – Lage ala. Puudeta või lageraie järgne müügikõlbmatu ja korrastamata jäänud säilik- 

või tuulekaitseks jäetud puudega ala, mille rinnaspindala on alla 5m2/ha. Puistu on madala 

tootlikkusega, kui lageraiest on kulunud üle nelja aasta ega ala pole kultiveeritud või kui 

looduslikule uuendamisele jäetud ajast on möödunud üle 10 aasta Lõuna-Soomes või üle 

15 aasta Põhja-Soomes ja arenguvõimeliste taimede kogus on alla nõutud määra.  

 

S0 – Seemnepuupuistu. Männi või kase looduslikule uuenemisele jäetud puistu, kus 

taimede kogus pole saavutanud nõutud määra. Peapuuliigiks on mänd või kask. Mände on 

tavaliselt 50 või enam per hektar. Kivistel mineraalmaadel ja hea potentsiaaliga liivastel 

mineraalmaadel ning soodes võib männi alammäär olla 30 per hektar. Kaskede arv on 10 

või enam per hektar. Rinnaspindala on kõige rohkem 75% harvendusmudelite alampiirist. 

Puistu täidab uuendusraie miinimumnõuded. 

 

T1 – Noor noorendik. Keskmine kõrgus on alla 1,3 meetri ja taimede määr on suurem 

nõutust. Kui täius pole saavutanud nõutud piiri, on maa alatootlik. Jooksval aastal istutatud 

noorendikud klassifitseeritakse alati nooreks noorendikuks. 

T2 – Sirgunud noorendik. Keskmine kõrgus on üle 1,3 meetri ja tüvede arv on suurem 

nõutud kogusest. Muudel juhtudel on maa alatootlik. Keskmine rinnasdiameeter on alla 8 

cm või kõrgus männil ja kuusel on alla 7 meetri ja kasel alla 9 meetri. 

 

Y1 – Üksikpuudega noorendik. Kaherindeline puistu, kus on kasvuvõimeline noorendik, 

seemnepuud ja tuulekaitseks jäetud puud ning järgmine samm on nende eemaldamine. 

Noorendiku keskmine rinnasdiameeter on alla 8 cm või kõrgus männil ja kuusel alla 7 

meetri ja kasel alla 9 meetri. Tuulekaitseks jäetud puude keskmine kõrgus on tavaliselt 

vähemalt kaks korda noorendiku kõrgusest. 

 

02 – Noor kasvatuspuistu. Puistu, kus keskmine rinnasdiameeter on 8–16 cm. 

Okaspuupuistutes on kõrgus vähemalt 7 m ja kaasikutes üle 9 m. Keskmine vanus on 

rohkem kui 0,4, kuid vähem kui 0,8 korda vastava kasvukoha soovitatud raieringi 

pikkusest. 

 

03 – Sirgunud kasvatuspuistu. Puistu, kus keskmine rinnasdiameeter on üle 16 cm, kuid 

mis ei täida veel uuendamiseks soovitatud keskmist läbimõõtu või puistu, mille keskmine 

vanus on vähemalt 0,8 korda soovitatud raieringist, kuid pole seda veel saavutanud.  

 

04 – Uuendusküps puistu. Puistu, mille rinnaspindala keskmine läbimõõt on vähemalt 

uuendamiseks soovitatud keskmine läbimõõt või keskmine vanus on vähemalt uuendamise 

vanus. Kui puistu on tekkinud enne kuivendamist soostunud maadel, on uuendamise 

küpsust vaja hinnata kõigepealt puistu kasvu ja jämeduse põhjal.  

 

05 – Turbepuu puistu. Kuuse looduslikule uuenemisele jäetud raiejärgne puistu, kus 

kasvanud arenguvõimelisi taimi kaitstakse heina, härmatise või muude ohutegurite eest.  
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Lisa 4. Eesti metsakinnistute osade summa ja MOTTI arvutused  

 

Metsakinnistu 1e – 2012 Osade summa arvutuste tulemused 

E
ra

ld
is

 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel  

(€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  

(€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 0,2 27 II ku Jm OMT/OMaT 80 24 valmiv 50,34 0 116 2030,55 Parandus-

koefitsient: 

34,04% 
2 1,2 17 IV ma Ss CT/turve 60 12 keskealine 147,24 0 336 2663,97 

3 0,3 23 III ma Km MT 90 22 keskealine 73,59 0 171 2663,75 

4 0,8 27 II ku Jm OMT 80 24 valmiv 232,48 0 464 8988,17 Muu 

alandus:        

0 € 5 1,2 25 II ku An OMT 80 22 valmiv 213,96 0 696 7909,75 

  3,7 Kokku: 717,61 0 1783 24256,19 16000,00 

Turuväärtus (€): 16000 
Vahe (€): 8256,19 0,00 

Vahe (%): 51,60% 0,00% 

MOTTI arvutuste tulemused (NPV)  

E
ra

ld
is

 

Puidu maht 

perioodi lõpuks 

eraldisel (tm/ha) 

Maa väärtus 

eraldisel (€) 

Puidu väärtus 

eraldisel (€) 

Kulud kokku 

eraldisel (€) 

Kinnistu 

väärtus – 

kulud (€) 

Kinnistu väärtus 

(ilma maa hinnata) 

– kulud (€) 

1 244,80 696,86 1860,65 265,78 2291,74 1594,87 

2 130,50 -981,30 2075,74 52,46 1041,98 2023,28 

3 301,40 247,28 2410,40 13,12 2644,56 2397,29 

4 285,60 2787,46 8132,55 1063,11 9856,90 7069,44 

5 174,00 2152,36 6928,02 1594,67 7485,71 5333,35 

Kokku:  4902,65 21407,36 2989,13 23320,88 18418,23 

Vahe (€): 7320,88 2418,23 

Vahe (%): 45,76% 15,11% 
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Metsakinnistu 2e – 2012 Osade summa arvutuste tulemused 
E

ra
ld

is
 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  

(€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 1,5     ma os CT 100 17 lage 15,90 0,00 420,00 1015,02 Parandus-

koefitsient: 

83,78% 
2 1,8     Ks kd MT 70 16 lage 123,66 0,00 1026,00 2614,98 

3 2,0   III Ks kd MT 50 15 keskealine 262,40 0,00 1140,00 8377,26 

4 2,7     Ks md CT 100 16 lage 24,30 0,00 756,00 1207,47 Muu 

alandus:        

0 € 5 2,2     ma md CT 80 16 lage 9,46 0,00 616,00 964,20 

  10 Kokku: 435,72 0,00 3958,00 14178,92 2300,00 

Turuväärtus (€): 2300 
Vahe (€): 11878,92 0,00 

Vahe (%): 516,47% 0,00% 

MOTTI arvutuste tulemus (NPV) 

E
ra

ld
is

 

Puidu maht 

perioodi lõpuks 

eraldisel (tm/ha) 

Maa väärtus 

eraldisel (€) 

Puidu väärtus 

eraldisel (€) 

Kulud kokku 

eraldisel (€) 

Kinnistu 

väärtus – 

kulud (€) 

Kinnistu väärtus 

(ilma maa hinnata) 

– kulud (€) 

1 23,00 1161,98 -1289,36 138,92 -266,30 -1428,27 

2 3,70 76,39 -1800,04 154,11 -1877,75 -1954,14 

3 201,00 115,92 8616,14 106,20 8625,86 8509,94 

4 24,00 148,99 -2241,89 211,12 -2304,03 -2453,01 

5 24,00 121,40 -1826,75 172,02 -1877,38 -1998,77 

Kokku:  1624,67 1458,11 782,37 2300,41 675,74 

Vahe (€): 0,41 -1624,26 

Vahe (%): 0,02% 70,62% 

 



62 
  

Lisa 4 järg 

Metsakinnistu 3e – 2012 Osade summa arvutuste tulemused 
E

ra
ld

is
 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

(€) 

Eraldise 

väärtus-

kulud (€) 

1 2,0 19 IV ku K-Md VT 65 14 keskealine 207,00 0,00 880,00 5585,82 
Parandus-

koefitsient: 

56,38% 

2 2,0 19 IV ku K-Md VT 100 19 küps 227,00 0,00 880,00 7550,15 

3 1,8 19 IV ku K-Md VT 65 14 keskealine 152,82 0,00 792,00 4291,39 

4 1,8 19 IV ku K-Md VT 100 19 küps 207,18 0,00 792,00 6911,40 

5 1,6 19 IV ks K-Md CT/turve 80 17 küps 157,92 0,00 448,00 3835,98 Muu 

alandus:        

0 € 
6 1,9 22 III ku K-Tr MT 100 22 küps 296,02 0,00 1083,00 8063,34 

7 1,4 22 III ku K-An MT 55 14 keskealine 107,24 0,00 798,00 3879,13 

  13 Kokku: 1355,18 0,00 5673,00 40117,22 17500,00 

Turuväärtus (€): 17500 
Vahe (€): 22617,22 0,00 

Vahe (%): 129,24% 0,00% 

MOTTI arvutuste tulemused (NPV) 

E
ra

ld
is

 

Puidu maht 

perioodi lõpuks 

eraldisel (tm/ha) 

Maa väärtus 

eraldisel (€) 

Puidu väärtus 

eraldisel (€) 

Kulud kokku 

eraldisel (€) 

Kinnistu 

väärtus – 

kulud (€) 

Kinnistu väärtus 

(ilma maa hinnata) 

– kulud (€) 

1 201,60 3120,72 8503,62 163,92 11460,42 8339,70 

2 108,20 4235,48 5828,88 2657,78 7406,58 3171,10 

3 194,90 2836,44 7429,338 160,50 10105,28 7268,84 

4 110,00 3811,93 5431,608 2392,00 6851,54 3039,61 

5 93,70 3388,38 2919,648 2126,22 4181,81 793,42 

6 150,40 3407,90 5630,479 2524,89 6513,49 3105,59 

7 164,90 1868,48 4420,304 1934,79 4354,00 2485,52 
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Kokku:  22669,34 40163,88 11960,10 50873,11 28203,78 

Vahe (€): 33373,11 10703,78 

Vahe (%): 190,70% 61,16% 

 

 

Metsakinnistu 4e – 2012 Osade summa arvutuste tulemused 

E
ra

ld
is

 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  

(€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 0,7 19 IV ks K-Tr CT 50 13 keskealine 52,36 0,00 196,00 1078,79 

Parandus-

koefitsient: 

66,73% 

2 0,9 20 III mä Ms-Ks VT 95 19 valmiv 239,85 0,00 396,00 8552,80 

3 1,3 13 V ks K-Tr CT 50 8 keskealine 35,88 0,00 364,00 968,94 

4 0,7 24 II ks An MT 40 15 keskealine 96,95 0,00 399,00 1876,26 

5 2,8 9,8 Va ks Md CT/turve 15 2 noorendik 0,00 504,00 784,00 1288,00 

6 1,0 19 IV ks Tr CT 50 13 keskealine 90,00 0,00 280,00 1372,49 

7 1,1 23 III ks Tr CT 55 17 keskealine 164,67 0,00 308,00 2239,36 

8 0,6 29 I Lv An MT 25 14 valmiv 58,44 0,00 342,00 797,13 

9 0,4 12 V ks Md CT/turve 20 3 noorendik 0,00 200,00 112,00 312,00 

10 0,2 25 II ks An MT 40 16 keskealine 16,44 0,00 114,00 391,18 

11 1,8 25 II ks An MT 20 9 latimets 116,10 0,00 1026,00 7926,44 

12 0,3 27 II Lv Nd OMT/OMaT 30 15 küps 30,24 0,00 174,00 355,98 

13 3,2 27 II Lv Nd OMT/OMaT 15 8 keskealine 92,80 0,00 1856,00 2312,38 
Muu 

alandus:       

0 € 

14 0,1 22 III ks Tr CT 35 12 keskealine 4,99 0,00 28,00 179,44 

15 0,2 30 I ku Jm OMT 70 25 valmiv 30,28 0,00 116,00 992,54 

16 0,3 28 I hb An MT 60 23 küps 58,74 0,00 174,00 623,28 
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17 0,1 30 I ku Sl OMT/OMaT - - lage 0,00 0,00 58,00 58,00 

 

18 0,4 17 IV ks Md CT//turve 25 6 selguseta 0,00 0,00 112,00 112,00 

19 1,3 19 IV ks Tr CT 55 14 keskealine 138,84 0,00 364,00 3087,93 

20 0,5 16 IV ks Md CT/turve 40 9 keskealine 8,45 0,00 140,00 339,45 

21 4,3 7,4 Vb ks Md CT/turve 20 2 noorendik 0,00 774,00 1204,00 1978,00 

22 2,0 19 IV ks Tr CT 40 11 keskealine 137,80 0,00 560,00 4297,00 

23 1,3 20 III ks Tr CT 70 17 küps 176,93 0,00 364,00 3725,01 

24 0,4 20 III ks Tr CT 80 18 küps 24,52 0,00 112,00 552,50 

  26 Kokku:  1574,28 1478,00 9583,00 45416,90 15109,00 

Turuväärtus (€): 15109 
Vahe (€): 30307,90 0,00 

Vahe (%): 200,59% 0,00% 

MOTTI arvutuste tulemused (NPV) 

E
ra

ld
is

 

Puidu maht 

perioodi lõpuks 

eraldisel (tm/ha) 

Maa väärtus 

eraldisel (€) 

Puidu väärtus 

eraldisel (€) 

Kulud kokku 

eraldisel (€) 

Kinnistu 

väärtus – 

kulud (€) 

Kinnistu väärtus 

(ilma maa 

hinnata) – kulud 

(€) 

1 94,60 1523,83 899,07 30,60 2392,30 868,47 

2 292,00 859,99 8115,19 1217,12 7758,05 6898,07 

3 42,60 2829,97 713,57 56,83 3486,71 656,74 

4 230,00 973,90 2318,37 30,60 3261,67 2287,77 

5 12,80 -2143,43 -120,26 320,61 -2584,30 -440,87 

6 106,90 2170,90 1162,80 43,72 3289,98 1119,08 

7 192,10 1146,52 2898,50 48,09 3996,93 2850,41 

8 125,30 1056,07 476,71 811,42 721,36 -334,70 

9 7,00 -324,85 34,01 17,49 -308,33 16,52 

10 173,30 278,26 575,69 8,74 845,20 566,95 

11 141,40 2504,32 3587,67 78,69 6013,30 3508,98 
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12 95,50 1489,07 210,66 398,67 1301,06 -188,01 

13 120,60 11456,54 2378,53 139,90 13695,18 2238,63 

14 78,60 217,69 102,99 4,37 316,31 98,62 

15 146,60 903,36 743,38 265,78 1380,96 477,60 

16 189,30 571,13 388,30 398,67 560,76 -10,37 

17 1,10 282,63 -172,79 4,37 105,47 -177,16 

18 13,70 -324,74 74,48 67,32 -317,58 7,16 

19 127,60 2829,97 2432,44 56,83 5205,58 2375,61 

20 23,30 -418,25 145,92 55,95 -328,28 89,97 

21 21,70 -3291,69 587,68 492,37 -3196,38 95,31 

22 86,30 4353,80 2720,38 87,43 6986,75 2632,95 

23 131,10 3793,93 3102,31 1727,56 5168,68 1374,75 

24 55,10 1167,36 412,52 531,56 1048,33 -119,04 

Kokku:  33906,29 33788,11 6894,68 60799,72 26893,43 

Vahe (€): 45690,72 11784,43 

Vahe (%): 302,41% 78,00% 
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Metsakinnistu 5e – 2012 Osade summa arvutuste tulemused 
E

ra
ld

is
 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  

(€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 0,8 25 II ma Ta MT 65 20 keskealine 189,60 0,00 456,00 6015,47 Parandus-

koefitsient: 

70,33% 
2 0,4 29 I hb Jm OMT 90 28 küps 134,12 0,00 232,00 2053,31 

3 1,2 22 III ks Ta MT 10 5 noorendik 0,00 1692,00 684,00 2376,00 

4 1,0 24 II mä Ta MT 60 18 keskealine 221,50 0,00 570,00 6772,92 
Muu 

alandus:       

0 € 

5 1,2 26 II ku Jm OMT/OMaT 80 23 küps 237,36 0,00 696,00 7913,17 

6 0,5 27 II ks Jm OMT 15 8 latimets 0,00 1540,00 290,00 1830,00 

  5,1 Kokku: 782,58 3232,00 2928,00 26960,87 8000,00 

Turuväärtus (€): 8000 
Vahe (€): 18960,87 0,00 

Vahe (%): 237,01% 0,00% 

MOTTI arvutuste tulemused (NPV) 

E
ra

ld
is

 

Puidu maht 

perioodi lõpuks 

eraldisel (tm/ha) 

Maa väärtus 

eraldisel (€) 

Puidu väärtus 

eraldisel (€) 

Kulud kokku 

eraldisel (€) 

Kinnistu 

väärtus – 

kulud (€) 

Kinnistu väärtus 

(ilma maa hinnata) 

– kulud (€) 

1 298,40 195,03 5626,23 90,89 5730,38 5535,35 

2 328,30 1560,88 1252,60 531,56 2281,93 721,05 

3 18,50 1879,09 -294,34 140,27 1444,49 -434,61 

4 296,60 1324,09 7012,26 118,46 8217,89 6893,80 

5 191,60 5420,14 6898,10 1594,67 10723,57 5303,44 

6 149,90 1374,26 1050,97 60,73 2364,50 990,24 

Kokku:  11753,49 21545,83 2536,58 30762,75 19009,26 

Vahe (€): 22762,75 11009,26 

Vahe (%): 284,53% 137,62% 
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Metsakinnistu 6e – 2011 Osade summa arvutuste tulemused 
E

ra
ld

is
 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  

(€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 2,0 26 II ks K-an MT 3 1 selguseta 0,00 2620,00 1140,00 3760,00 

Parandus-

koefitsient: 

47,72% 

2 4,5 26 II ks K-an MT 5 2 noorendik 0,00 6300,00 2565,00 8865,00 

Muu 

alandus:        

0 € 

  6,5 Kokku:  0,00 8920,00 3705,00 12625,00 6600,00 

Turuväärtus (€): 6600 
Vahe (€): 6025,00 0,00 

Vahe (%): 91,29% 0,00% 

MOTTI arvutuste tulemused (NPV) 

E
ra

ld
is

 

Puidu maht 

perioodi lõpuks 

eraldisel (tm/ha) 

Maa väärtus 

eraldisel (€) 

Puidu väärtus 

eraldisel (€) 

Kulud kokku 

eraldisel (€) 

Kinnistu 

väärtus – 

kulud (€) 

Kinnistu väärtus 

(ilma maa hinnata) 

– kulud (€) 

1 5,20 2911,12 -667,18 226,20 2017,74 -893,38 

2 25,10 5779,62 -1216,76 1048,95 3513,91 -2265,71 

Kokku:  8690,74 -1883,94 1275,15 5531,65 -3159,09 

Vahe (€): -1068,35 -9759,09 

Vahe (%): 16,19% 147,86% 
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Metsakinnistu 7e – 2011 Osade summa arvutuste tulemused 
E

ra
ld

is
 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  

(€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 2,6 22 III ks An MT 75 20 küps 541,32 0,00 1482,00 13898,78 

Parandus-

koefitsient:  

18,95% 

2 1,3 22 II ks Ta MT 75 20 küps 263,12 0,00 741,00 7104,87 

3 1,1 22 III ku MO MT/turve 90 21 küps 251,02 0,00 627,00 8567,64 

4 1,8 21 III ku Ta MT 95 20 küps 362,16 0,00 1026,00 11748,21 

5 1,4 20 III ks Ta MT 25 8 latimets 30,10 0,00 798,00 2236,41 

6 2,0 21 III ku Ta MT 90 20 küps 408,60 0,00 1140,00 14117,19 
Muu 

alandus:        

0 € 

7 3,5 21 III ks Ta MT 70 18 küps 618,80 0,00 1995,00 13585,36 

8 0,4 24 II ks Ta MT 25 10 latimets 12,40 0,00 228,00 838,85 

9 2,3 22 II ks Ta MT 60 10 valmiv 380,42 0,00 1311,00 1311,00 

  14 Kokku:  2867,94 0,00 9348,00 73408,30 59500,00 

Turuväärtus (€): 59500 
Vahe (€): 13908,30 0,00 

Vahe (%): 23,38% 0,00% 
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MOTTI arvutuste tulemused (NPV)  
E

ra
ld

is
 Puidu maht 

perioodi lõpuks 

eraldisel (tm/ha) 

Maa väärtus 

eraldisel (€) 

Puidu väärtus 

eraldisel (€) 

Kulud kokku 

eraldisel (€) 

Kinnistu 

väärtus – 

kulud (€) 

Kinnistu väärtus 

(ilma maa hinnata) 

– kulud (€) 

1 202,60 4861,43 11506,17 3187,44 13180,15 8318,73 

2 197,50 2474,90 6656,68 1593,72 7537,86 5062,95 

3 223,40 1972,99 7519,83 1348,53 8144,29 6171,30 

4 206,00 3228,53 10940,04 2206,69 11961,88 8733,35 

5 106,20 2190,71 2724,74 112,99 4802,45 2611,74 

6 198,30 3587,26 11906,44 2451,88 13041,82 9454,56 

7 169,90 6663,20 13977,78 4290,79 16350,18 9686,99 

8 124,00 625,92 891,83 35,68 1482,06 856,15 

9 238,50 3258,13 11518,22 1617,00 13159,35 9901,21 

Kokku:  28863,07 77641,71 16844,74 89660,04 60796,97 

Vahe (€): 30160,04 1296,97 

Vahe (%): 50,69% 2,18% 
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Lisa 5. Soome metsakinnistute osade summa arvutused 

  

Metsakinnistu 1s – 2012 Osade summa arvutuste tulemused 

E
ra

ld
is

 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  (€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 1,6 

  

Ma 

 

MT 12 2,6 T2 0 2080 538,208 2618,00 

Parandus-

koefitsient: 

25% 

2 0,5 

  

Ma 

 

MT 56 18 03 183 0 168,19 2453,00 

3 0,6 

  

Ks 

 

MT 42 17,5 03 125 0 201,828 1146,00 

4 1,5 

  

Ku 

 

MT 8 2,5 T2 0 1950 504,57 2456,00 

5 0,2 

  

Ku 

 

MT 82 19,2 04 166 0 67,276 1186,00 

6 0,2 

  

Ku 

 

MT 37 16 Y1 0 0 67,276 67,00 

7 0,6 

  

Ku 

 

OMT 97 21,9 04 246 0 302,736 7534,00 

8 0,3 

  

Ku 

 

OMT 102 21,8 04 234 0 151,368 3626,00 

Muu 

vähendamine:     

4250 € 

9 0,2 

  

Ku 

 

OMT 42 19 Y1 0 0 100,912 101,00 

10 1,6 

  

Ku 

 

OMT 101 24,5 04 309 0 807,296 24437,00 

11 0,6 

  

Ks 

 

OMT 55 19,1 03 201 0 302,736 2914,00 

12 0,9 

  

Ks 

 

OMT 32 14,8 02 73 0 454,104 1585,00 

13 1,4 

  

Ma 

 

VT 47 19,4 03 154 0 352,8 8005,00 

14 1,4 

  

Ma 

 

VT 47 18,6 03 219 0 352,8 11932,00 

15 5,4 

  

Ku 

 

VT 15 3 T2 0 7020 1360,8 8382,00 

16 1,6 

  

Ma 

 

CT 62 16,9 03 135 0 296,016 8350,00 

  19 Kokku:  11050 6028,916 86792,00 60 844,00 

Turuväärtus (€): 70000 
Vahe (€): 16792,00 -9156,00 

Vahe (%): 23,99% 13,08% 
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Metsakinnistu 2s – 2012 Osade summa arvutuste tulemused 
E

ra
ld

is
 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  (€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 1 

  

Ku   MT 30 10 02 36,5 0 320 1880,20 

Parandus-

koefitsient: 

26% 

2 0,8 

  

Ku   MT 34 12,9 02 54,08 0 256 2545,43 

3 1,7 

  

Ku   MT 12 3,5 T2 0 2842,4 544 3386,40 

4 0,1 

  

–   Muu 0 

 

– 0 0 0 0,00 

5 1,6 

  

Ma   VT 13 2 T2 0 1542,4 368 1910,40 

6 0,2 

  

Ma   MT 15 6 T2 0 311,4 64 375,40 
Muu 

vähendamine:      

1330 € 

7 0,8 

  

Ku   MT 3 0,3 T1 0 890,4 256 1146,40 

8 1,4 

  

Ma   VT 15 6 T1 0 2179,8 322 2501,80 

9 0,2 

  

Ma   VT 45 13 02 10,22 0 46 278,19 

  7,8 Kokku:  7766,4 2176 14024,22 9 047,92 

Turuväärtus (€): 14000 
Vahe (€): 24,22 -4952,08 

Vahe (%): 0,17% 35,37% 
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Metsakinnistu 3s – 2012 Osade summa arvutuste tulemused 
E

ra
ld

is
 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  (€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 1,3 

  

Ku 

 

OMT 4 0,5 T1 0 1105 572 1677,00 

Parandus-

koefitsient: 

25% 

2 1,6 

  

Ku 

 

MT 49 16,1 03 263,52 0 512 10152,34 

3 0,4 

  

Ku 

 

MT 60 18 03 70,48 0 128 2652,55 

4 1,3 

  

Ma 

 

CIT 17 3 Y1 28,73 1040 182 2562,59 

5 2 

  

Ma 

 

Muu 125 16 – 104 0 200 5228,29 

6 2,1 

  

Ma 

 

MT 55 15,6 03 306,6 0 672 9117,95 

7 0,2 

  

Ku 

 

VT 94 13,9 T2 0 140 46 186,00 

8 0,7 

  

Ku 

 

MT 71 17,7 03 116,2 0 224 4108,69 

9 0,3 

  

Ku 

 

MT 57 14,1 02 30,51 0 96 682,59 

10 2,7 

  

Ku 

 

VT 70 15,3 03 279,72 0 621 8157,45 

11 0,6 

  

Ku 

 

OMT 60 16,4 03 106,8 0 264 3329,39 

12 0,7 

  

Ma 

 

MT 90 22 S0 7 0 224 571,38 

13 0,2 

  

Ma 

 

MT 25 6 T2 0 520 64 584,00 

14 0,6 

  

Ku 

 

VT 28 11 02 58,68 0 138 961,59 

Muu 

vähendamine:      

0 € 

15 0,7 

  

Ku 

 

MT 50 15 03 132,79 0 224 4727,61 

16 1,9 

  

Ma 

 

CT 20 4 T2 0 1330 323 1653,00 

17 1,2 

  

Ku 

 

MT 33 13 02 131,28 0 384 4802,34 

18 0,6 

  

Ku 

 

MT 18 4 T2 0 1338 192 1530,00 

19 1,3 

  

Ku 

 

MT 34 13 02 215,67 0 416 8865,53 

20 0,6 

  

Ku 

 

OMT 2 0,2 T1 0 438 264 702,00 

21 1,7 

  

Ku 

 

OMT 60 18 03 395,42 0 748 14207,81 
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22 0,7 

  

Ks 

 

OMT 17 9 02 25,97 0 308 1185,79 

 

23 0,8 

  

Ma 

 

Muu 175 13,5 – 69,2 0 80 3486,46 

24 0,2 

  

Ku 

 

OMT 35 10 02 12,84 0 88 385,37 

25 0,6 

  

Ku 

 

OMT 19 6 T2 0 1140 264 1404,00 

26 0,4 

  

Ku 

 

OMT 4 0,5 T1 0 360 176 536,00 

  25 Kokku:  7411 7410 93457,72 70 093,29 

Turuhind (€): 85500 
Vahe (€): 7957,72 -15406,71 

Vahe (%): 9,31% 18,02% 

 

 

Metsakinnistu 4s  – 2012 Osade summa arvutuste tulemused 

E
ra

ld
is

 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  (€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 0,7 

  

Ma 

 

VT 75 18,5 03 114,8 0 176,596 4242,00 
Parandus-

koefitsient: 

25% 

2 0,6 

  

Ma 

 

MT 51 18,6 04 111 0 201,828 5329,00 

3 4,2 

  

Ma 

 

MT 73 18,5 03 814,8 0 1412,796 29504,00 

4 0,2 

  

Ks 

 

OMT 0 20,5 03 48 0 100,912 1103,49 

5 1,1 

  

Ma 

 

VT 58 18,1 03 194,7 0 277,508 6741,60 Muu 

vähendamine:      

0 € 
6 0,4 

  

Ku 

 

MT 34 22,6 04 118,4 0 134,552 6147,00 

7 1,7 

  

Ku 

 

MT 0 9,2 02 117,3 0 571,846 2352,00 

 

8,9 Kokku: 0 2876,038 55419,09 41 564,32 

Turuväärtus (€): 51000 
Vahe (€): 4419,09 -9435,68 

Vahe (%): 8,66% 18,50% 



74 
  

Lisa 5 järg 

Metsakinnistu 5s – 2011 Osade summa arvutuste tulemused 
E

ra
ld

is
 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  (€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 0,8 

  

Ku 

 

OMT 6 1,1 T1 0 1104 352 1456,00 

Parandus-

koefitsient: 

29% 

2 0,9 

  

Ku 

 

MT 12 4 T2 0 1665 288 1953,00 

3 0,6 

  

Ku 

 

OMT 6 1,5 T1 0 930 264 1194,00 

4 0,2 

  

Ku 

 

OMT 12 4 T2 0 300 88 388,00 

5 1,3 

  

Ku 

 

MT 24 3,5 02 64,48 0 416 1337,66 

6 0,2 

  

Ku 

 

MT 79 19,6 04 30,6 0 64 1311,94 

7 0,3 

  

Ks 

 

OMT 12 5,9 T2 0 510 132 642,00 

8 0,2 

  

– 

 

Muu 0 

 

– 0 0 0 0,00 

Muu 

vähendamine:      

0 € 

9 0,5 

  

Ku 

 

MT 24 10 02 32,55 0 160 616,08 

10 0,9 

  

Ku 

 

OMT 35 11,8 02 71,01 0 396 1783,34 

11 0,5 

  

Ku 

 

MT 60 16,3 03 75,4 0 160 1854,99 

12 0,8 

  

Ku 

 

OMT 10 1,9 T1 0 1200 352 1552,00 

13 0,9 

  

Ku 

 

OMT 10 5 T2 0 1980 396 2376,00 

14 0,5 

  

Ku 

 

OMT 12 3 T2 0 900 220 1120,00 

15 1,7 

  

Ku 

 

OMT 24 6 T2 0 4420 748 5168,00 

16 0 

  

Ku 

 

OMT 0 

 

– 0 0 0 0,00 

  10 Kokku:  13009 4036 22753,02 16 154,65 

Turuväärtus (€): 25000 
Vahe (€): -2246,98 -8845,35 

Vahe (%): 8,99% 35,38% 
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Metsakinnistu 6s – 2011 Osade summa arvutuste tulemused 
E

ra
ld

is
 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  (€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 2,1 

  

Ma 

 

VT 11 6 T2 0 2520 353,199 2873,00 

Parandus-

koefitsient: 

25% 

2 1 

  

– 

 

Muu 50 6 – 1 0 0 18,00 

3 6,3 

  

Ma 

 

VT 46 14,4 03 756 0 1483,398 29838,00 

4 4,1 

  

Ks 

 

MT 46 17 03 475,6 0 965,386 15776,00 

5 2,9 

  

Ma 

 

MT 26 7,3 T2 0 3480 487,751 4163,00 

6 1,8 

  

Ma 

 

VT 60 16,7 03 246,6 0 302,742 10248,00 

7 1,3 

  

Ma 

 

VT 16 4,4 T2 0 1560 218,647 1779,00 

8 3,2 

  

Ma 

 

VT 45 18 03 550,4 0 538,208 25389,00 

Muu 

vähendamine:      

0 € 

9 1,3 

  

Ma 

 

VT 25 10,5 02 55,9 0 306,098 1753,00 

10 1,3 

  

– 

 

Muu 0 – A0 0 0 0 0,00 

11 1,1 

  

Ma 

 

VT 28 10,5 02 67,1 0 185,009 1359,00 

12 2,3 

  

Ma 

 

VT 60 15 03 236,9 0 386,837 9963,00 

13 1,6 

  

Ma 

 

VT 25 10,6 02 60,8 0 269,104 1293,00 

  30 Kokku:  7560 5496,379 104452,00 78 339,00 

Turuväärtus (€): 100000 
Vahe (€): 4452,00 -21661,00 

Vahe (%): 4,45% 21,66% 
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Metsakinnistu 7s – 2011 Osade summa arvutuste tulemused 
E

ra
ld

is
 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  (€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 4,2 

  

Ma 

 

VT 35 16,1 03 625,8 0 706,398 17466,00 

Parandus-

koefitsient: 

20% 

2 0,8 

  

Ku 

 

VT 34 14 Y1 0 0 134,552 134,55 

3 0,9 

  

Ku 

 

MT 67 19,1 03 118,8 0 211,914 3729,05 

4 0,3 

  

Ma 

 

MT 50 17,3 03 23,1 0 70,638 496,05 

5 0,8 

  

Ku 

 

MT 63 20 03 153,6 0 188,368 5237,76 

6 3,1 

  

Ma 

 

VT 45 18,7 03 644,8 0 521,389 24793,91 
Muu 

vähendamine:      

0 € 

7 1,1 

  

Ma 

 

CT 45 17,6 03 193,6 0 148,005 6327,12 

8 1,3 

  

Ks 

 

MT 59 16,6 03 169 0 306,098 3933,97 

9 0,4 

  

Ma 

 

CT 115 19,5 S0 15,2 0 53,82 758,38 

  13 Kokku:  0 2341,182 62876,78 50 301,43 

Turuväärtus (€): 55000 
Vahe (€): 7876,78 -4698,57 

Vahe (%): 14,32% 8,54% 
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Metsakinnistu 8s – 2011 Osade summa arvutuste tulemused 
E

ra
ld

is
 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  (€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 1,5 

  

Ks 

 

MT 14 4 T2 0 679,5 480 1159,50 
Parandus-

koefitsient: 

27% 

2 1 

  

Ku 

 

OMT 75 21 04 202,8 0 440 10087,00 

3 0,2 

  

Ku 

 

MT 28 8,2 02 4,08 0 64 183,10 

4 1 

  

Ku 

 

OMT 55 18 03 199 0 440 6694,75 

5 0,3 

  

– 

 

Muu 0 

 

– 0 0 0 0,00 
Muu 

vähendamine:      

1080 € 

6 1 

  

Ku 

 

MT 5 0,6 T1 0 1206 320 1526,00 

7 1,2 

  

Ma 

 

VT 14 2 T2 0 1156,8 276 1432,80 

8 0,4 

  

Ma 

 

VT 14 2 T2 0 385,6 92 477,60 

  6,6 Kokku:  3427,9 2112 21560,74 14 659,34 

Turuväärtus (€): 22600 
Vahe (€): -1039,26 -7940,66 

Vahe (%): 4,60% 35,14% 
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Metsakinnistu 9s – 2011 Osade summa arvutuste tulemused 
E

ra
ld

is
 

P
in

d
a
la

 (
h

a
) 

H100 Bon PE 

KKT 

(Eesti) 

KKT 

(Soome) A H Arenguklass 

Puidu 

maht 

eraldisel 

(tm) 

Noorendiku 

väärtus 

eraldisel (€) 

Maa 

väärtus 

eraldisel 

(€) 

Eraldise 

väärtus 

kokku  (€) 

Eraldise 

parandatud 

väärtus (€) 

1 2,6 

  

Ma 

 

VT 108 23,2 04 683,28 0 598 34066,85 Parandus-

koefitsient: 

19% 
2 0,7 

  

Ma 

 

VT 68 16,9 03 148,68 0 161 3375,30 

3 2,9 

  

Ma 

 

VT 98 20,4 04 840,42 0 667 40665,58 

4 2,2 

  

Ku 

 

MT 18 4 Y1 383,9 4914,8 704 14814,50 Muu 

vähendamine:     

0 € 
5 4,5 

  

Ma 

 

VT 88 20,5 04 1067,85 0 1035 49065,15 

6 1 

  

Ma 

 

VT 78 19,5 03 196,8 0 230 7105,17 

  14 Kokku:  4914,8 3395 149092,55 120 764,96 

Turuväärtus (€): 135000 
Vahe (€): 14092,55 -14235,04 

Vahe (%): 10,44% 10,54% 
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