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Mets on Eesti kõige suurem taastuv looduvara. Eesti metsad on liigirikkad ning pakuvad 

eluaset paljudele liikidele. Omandi lõikes jagunevad metsad riigi- ja erametsadeks. Just 

erametsade majandamine on viimastel aastakümnetel olnud võrdlemisi heitlik. Kuna suur 

hulk erametsaomanikke on eraisikud, siis erinevates uuringutes tuleks keskenduda 

peamiselt füüsilisest isikust väikemetsaomanikele. 

  

Töö eesmärk on uurida füüsilisest isikust erametsaomanike metsa omandamise motiive. 

Samuti ka erametsaomanike eesmärke ning metsakasutust. 

Töös kasutatakse kvantitatiivseid sisuanalüüsi meetodeid. Andmete kogumiseks viidi läbi 

kaheksa pool-struktureeritud intervjuud metsaomanikega. Intervjuud lindistati omanike 

nõusolekul ning transkribeeriti MS Word programmis. Antud intervjuusid võrreldi 

varasemate uurimustega.  

 

Analüüsist selgus, et metsaomand polegi niivõrd killustunud ning ebastabiilne. 

Kirjandusest võib lugeda, et erametsade majandamine on olnud heitlikum. Antud kaheksa 

metsaomanikku tegelevad pidevalt metsade uuendamisega ning metsakasutusega. Kes ei 

tegele ise majandustegevusega, neil on abiks metsaühistu. Intervjueeritud metsaomanikel 

on jätkusuutlik eesmärk. Eesmärgiks on raieküps mets raiuda ning seejärel istutada uus. 

Soovitakse jätta tulevastele põlvedele ka midagi.  

Märksõnad: erametsandus, eesmärgid, metsakasutus, metsapoliitika 
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Forest is the Estonia’s biggest renewable natural resource. Forests in Estonia are rich in 

species and offer a living place for a lot of them. Estonian forests are divided into state and 

private forests. In recent decades, private forest management has been quite hectic. Since 

the majority of private forest owners are private persons, it is suggested that the different 

studies should focus on private person ownership. 

The purpose of this thesis is to explore the motives of private forest owners. Also their 

purpose and forest usage. The author uses quantitative content analysis methods. In order 

to gather data, eight half-structured interviews with forest owners were held. Interviews 

were recorded and transcripted in MS Word program. These interviews were compared 

with recent studies.  

It became evident from the analysis that private forest ownership is not that disunited and 

unstable.  It can be read form literature that forest management has been more hectic. 

These eight forest owners actively renew forest and deal with forest usage. The forest 

owners who do not renew their forests are doing it through forest unions. The interviewed 

forest owners have a sustainable goal. Their aim is to cut down mature forest and plant 

new. They wish to leave something for the future generations.   

 

Märksõnad: private forestry, motives, forest use, forest policy 
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SISSEJUHATUS 

 

Mets ning metsast saadav puit on ühed tähtsaimaid taastuvad loodusvarad. Olulisel kohal 

on metsades flora ja fauna. Mets on koduks paljudele putukatele, loomadele ning 

lindudele. Inimene saab metsast puitu, seeni, marju jpm. Puidust saadakse näiteks 

küttematerjali, palki ning lauda. Lisaks sellele on tähtis roll ka tselluloosi tootmisel.  

Ida-Euroopa paljudes riikides on metsandussektor viimase kahekümne aasta jooksul 

märgatavalt muutnud. Põhiliseks asjaoluks võib lugeda seda, et suur hulk metsaressursist 

on läinud eraomandisse. Eesti metsa omand on jaotunud järgnevalt - riigi omandis on 

1 095 245 ha ja eraomandis on 985 450 ha. (Keskkonnaagentuur 2014). Kui lugeda kokku 

elanike arv Baltikumis - Eestis on 1,3 miljonit elanikku, Lätis 1,9 miljonit ja Leedus 2,9 

miljonit. Kokku teeb see 6,1 miljonit elanikku, kelle seas on ligikaudu pool miljonit 

erametsaomanikku, mis on sisuliselt 7-8% kogu riikide elanikkonnast. Nende elanike 

metsaomand moodustab kogu riikide metsavarust umbes 45% (Põllumäe 2015). 

 

 

Joonis 1. Eesti pindala jagunemine maakategooriate järgi ning metsamaa jaotus 

omandivormiti (allikas: Keskkonnaagentuur 2016); autori koostatud 

Kui riigimetsade majandamine on tsentraalselt ja riiklikult korraldatud ning võrdlemiselt 

stabiilne, siis erametsade majandamine on olnud heitlikum. Probleeme on nii metsade 
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tagasihoidliku uuendamisega (Urberl-Piirsalu ja Bäcklund 2009), aga teisalt ka passiivse 

metsakasutusega (Põllumäe jt. 2014a). Suuremate erametsaomanike puhul pole need 

probleemid ehk kõige teravamad, kuna valdavalt on viimased just metsamajandusele 

spetsialiseerunud. Paljudel väikemetsaomanikel aga puuduvad vastavaid erialaseid 

teadmised, et metsakasvatuslikke otsuseid vastu võtta. Kuigi viimaste probleemide üheks 

võimalikuks lahenduseks võiks olla kuulumine metsaühistusse pole väikemetsaomanike 

seas ühistusse kuulumine laialt levinud (Põllumäe jt. 2014b). Viimased uuringud on 

näidanud, et väikemetsaomanike arv on suurenenud ja väikemetsaomand on veelgi 

killustatum (Keskkonnaministeerium 2015). Paraku on aga vähe teada väikemetsaomanike 

hoiakutest metsade majandamise suhtes, nende eesmärkidest ja tegelikust käitumisest. 

Samal ajal on aga tegemist märkimisväärselt suure hulga ressurssi hoidjatega, kelle otsused 

ja tegutsemine mõjutab kogu metsasektorit.  

Töö eesmärk on selgitada füüsilisest isikutest erametsaomanikke metsa omamise ja 

majandamisega seotud eesmärke ning käitumist. Selleks keskenduti just metsaomanikele 

kellel puudub metsanduslik eriharidus ning kelle metsaomandi pindala oleks maksimaalselt 

suurusjärgus 20-25 hektarit. Töös keskendutakse järgmistele spetsiifilisematele 

küsimustele: 1) Kas, mille põhjal ja kuidas metsaomanikud oma metsa majandavad ning – 

2) Mis vahendeid nad selleks kasutavad ja kas nad on kursis metsanduses toimuvaga. 

Käesolev kvalitatiivne töö annab ülevaate sellest, milline on väikemetsaomanike 

suhestumine enda omandiga.  



7 

 

KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

Erametsaomandi ajalooline kujunemine 

   

Eesti metsanduses saab piiritleda metsaomandisuhete viit erinevat etappi. Antud viis etappi 

on uuemast ajast ehk 19.sajandist. Varasemaid etappe enne 19. sajandit võib pidada meie 

talumetsanduse kesiseks arenguks. Viiest etapist esimene  ulatub 19.sajandi keskpaika, kus 

omandistruktuuri iseloomustab suureraomandi domineeriv seisund ning tagasihoidlik riigi 

osa. Teine etapp sai alguse reformidega 19.sajandi keskpaigas. Sel ajal sai alguse kiire 

talumaade päriseks ostmine. Siiski säilitas suuromand absoluutse valitseva seisundi. 

Kolmas etapp kirjeldab esimest Eesti Vabariigi aega. 1918-1940 toimus ilmekas 

omandisuhete ümberkorraldamine. Selle tulemusel läks riigiomandisse ligi 80% metsadest. 

Metsamajanduses jäi domineerivaks riiklik suurmajandus, kuigi talumetsade osakaal 

suurenes. Neljas etapp sai alguse 1940.aasta okupatsiooniga. See oli aeg, kus kogu maa 

kuulus riigile ning metsamaa majandajad olid riigi metsandusorganisatsioonid ning talude 

sundkollektiviseerimisega asutatud ühismajandid. Antud ajajärgus, mis sai oma lõpu 

1992.aastal, aasta pärast Eesti taasiseseisvumist, sai rääkida ainult suurtoomisest. Aastaid 

enne taasiseseisvumist ei saa lugeda eraldi perioodiks, vaid pigem ülemineku ajaks, kuna 

toimus üleminek ühelt majanduskorralt teisele. Viies etapp sai alguse 1992.aastal, mil 

toimus püüd taastamiseks maaomandit, mis oli esimese Vabariigi ajal. Selle eesmärgiks oli 

viia suurem osa metsamaast eraomandi kätte, mis ka toimus. Maareformi eesmärk on 

kujundada riiklikul maaomandil põhinevad suhted ümber eraomandil põhinevateks 

suheteks. Lisaks eelpool toodule oli eesmärgiks luua eeldused maa paremaks kasutamiseks 

(Jürgens 2016). Erametsade pindala neljakordistus aastail 1993-1998. Tagastamisele ning 

erastamisele kuuluv või erastamisprotsessis olevat maad loetakse riigile kuuluvaks kuni 

lõpliku vormistamiseni (Meikar ja Etverk 2000).  
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Metsaomandi struktuursed arengud 

 

Taasiseseisvumise aja algust võib lugeda segasteks aegadeks. Toimusid mitmed 

struktuurilised arengud – vahetus valuuta, algas maareform ning vahetus kogu riigivõim. 

Algas metsade tagasisaamine. Esimesed inimesed, kes tagasi said, olid sel ajal just 

talunikud. Esimese organisatsioonina loodi 1992 Eesti Talumetsa Liit. Sealt edasi areneb 

jõudsalt organisatsiooniline tegevus. 1994 korraldatakse Eesti Talumetsa Liit ümber Eesti 

Erametsaliiduks. 1995. aastal luuakse Eesti-Soome ühisettevõte – AS Eramets. Päevakorda 

tuleb majandusliku tegevuse kõrval aina enam metsaomanike koolitamine (Aitsam 2010). 

Taasiseseisvunud Eesti algusaastatel oli 3% kogu metsamaast eraisikute käes (Meikar ja 

Etverk 2000). Tänaseks on Eestis hinnanguliselt ligi 115 000 erametsaomanikku. 

Keskmine suurus Eesti erametsaomandil on 6,42 hektarit füüsilistel isikutel ja 65,7 hektarit 

juriidilistel isikutel (Keskkonnaministeerium 2015). Siinkohal arvatakse metsaomanikeks 

isikuid, kelle metsamaa pindala on vähemalt 0,1 hektarit. Tabelist 1 nähtub, et viimastel 

aastatel on füüsilisest isikust metsaomanike arv suurenenud ning nende keskmine 

metsaomand jäänud väiksemaks. See viitab erametsaomandi suuremale killustatusele 

(joonis 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Tabel 1. Eesti erametsaomandi struktuur 

 
Keskkonnaministeerium 

(2015) 

Keskkonnaministeerium 

(2011) 

Füüsilisest isikust metsaomanike 

arv (osakaal koguarvust, %) 
107 170 (95%) 93 271 (96%) 

Juriidilisest isikust 

metsaomanike arv (osakaal 

koguarvust, %) 

5752 (5%) 4001 (4%) 

Füüsiliste isikute omandis olev 

maa, ha (osakaal kogu 

erametsadest %) 

688 246 (65%) 747 827 (74%) 

Juriidiliste isikute omandis olev 

maa, ha (osakaal kogu 

erametsadest %) 

377 747 (35%) 262 960 (26%) 

Füüsiliste isikute metsaomandi 

keskmine pindala, ha 
6,42 8,02 

Juriidiliste isikute metsaomandi 

keskmine pindala, ha 
65,7 65,7 

 

Selleks, et abistada metsaomanikke, kes elavad oma metsadest eemal või kellel puuduvad 

erialased teadmised, on loodud metsaühistud. Metsaühistu on mittetulundusühing või 

tulundusühistu, mille põhikirjakohane tegevus on metsa majandamine ning mille liikmed 

on füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud, kellel on metsamaa (Metsaseadus 2006).  

SA Erametsakeskuse (2015) kodulehel on andmed 32 metsaühistu kohta, kuigi võib 

eeldada, et kokku on Eestis metsaühistuid rohkem. Praeguseks on erinevatele allikatele 

tuginedes metsaühistutesse liitunud 8000 (Keskkonnaministeerium 2015) kuni 10 000 

(Aun 2016) metsaomanikku. Ühistust saab abi iga metsaomanik, kes tunneb, et tal on 

metsanduslikku abilist vaja. Metsaühistute spetsialistidel on pidev ülevaade, mis toimub 

puiduturul. Lisaks sellele teavad nemad riiklikest toetustest ja kõigest muust, mida võib 

metsaomanik oluliseks pidada.  
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Joonis 2. Erametsaomanike arvu jagunemine metsaomandi suuruse järgi omaniku tüübiti 

2015. aastal. Allikas: (Keskkonnaministeerium 2015); autori koostatud 

 

 

Väikemetsaomanike väärtused ja eesmärgid 

 

Väikemetsaomand tähendab igas riigis erinevat mõistet. Traditsiooniliselt Euroopas on 

metsaomanikud majanduslikult oma metsast sõltuvad. Selleks võib lugeda siis eesmärki – 

mets kui sissetulekuallikas. Kuid järjest enam tõuseb päevakorda olukord, kus saadav 

kapital pole enam niivõrd oluline. Sellisel juhul on kõige tähtsamaks eesmärgiks metsade 

majandamine. Euroopas tehtud uuring hõlmas 1401 väikemetsaomanikku kaheksas riigis. 

Uuringust selgus, et 30% uuringus osalenutest oli ükskõiksel mõtestatusel oma 

metsamaast. Selle 30% sees oli palju pensioni eas metsaomanikke. 40% uuringus 

osalenutest oli seadnud omale sihi jätkusuutlikuks metsade majandamiseks. Siinkohal on 

märkimisväärne fakt, et nende omanike seas olid paljud nii-öelda „pühapäeva 

metsaomanikud“. Ülejäänud ükskolmandik uuringus osalenutest on ikka majanduslikult 

sõltuvad enda omandist (Wiersum jt. 2005).  

Erametsaomanikel on endi metsadega mitmeid eesmärke. Peamisteks eesmärkideks või 

motiivideks võib lugeda loodushoidu, mittepuidulisi väärtusi, „kodu“ motiivi ning mets kui 

sissetulekuallikas. Lahates eesmärke, saadakse teada, et oluliseks hinnatakse jahindust, 
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marjade- ja seente korjamist, puidumüüki, turismi, metsade säilitamist ja privaatsust 

(Põllumäe jt. 2014a). 

Leedu erametsaomanike peamiseks eesmärgiks on valdavalt küttepuud ning ehitusmaterjal. 

Mida väiksem on erametsaomandi suurus seda suurem on küttepuude ning marjade- ja 

seente korjamise eesmärk. Kui metsaomandi suurus ületab 20 hektari piiri, siis on 

peamiseks eesmärgiks ikkagi puidumüük (Stanislovaitis jt. 2015.). Soome 

erametsaomanike seas on levinud eesmärgiks puit ning puidumüük. Mittepuidulised 

väärtused on eesmärgiks väga vähestel (Karppinen 1998). 
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MATERJAL JA METOODIKA 

 

Käesolevas töös kasutatakse väikemetsaomandi ja –omanike kirjeldamiseks kvantitatiivset 

sisuanalüüsi. Kvantitatiivseks sisuanalüüsiks nimetatakse teadusliku uurimise meetodit, 

kus andmed kogutakse uuritava tunnuste kirjeldamise läbi (Kalmus jt. 2015). Andmete 

kogumiseks viidi läbi kaheksa pool-struktureeritud intervjuud erinevate metsaomanikega. 

Metsaomanike käest uuriti kus mets asub, kaua eraomandis olnud, kuidas mets saadi, kas 

töid teostatakse ise jne. Intervjuu juhend (lisa 1) töötati välja COST FP1201 projekti 

FACEMAP (Forest Land Ownership Change in Europe: Significance for Management and 

Policy) raames, kus osaleb käesoleva lõputöö juhendaja. Intervjuud lindistati 

metsaomanike nõusolekul ning transkribeeriti MS Word programmis. Rakendades 

kodeerimist, selgitati temaatilise analüüsi käigus -metsaomanike eesmärke ning 

metsakasutust. Kodeerimisel kasutati kahte lühendit: MK – omandi metsakasutust ning EK 

– omandi eesmärke. Temaatilises analüüsis vaadeldi lisaks uurimisküsimustele ka 

metsaomanike interpretatsioone. Metsaomanike valikul on arvestatud strateegilise valimi 

(tabel 2) põhimõtetega, mille puhul on valitud uuritava teema seisukohalt homogeensete ja 

heterogeensete tunnuste kombineerimise teel.  

 

Tabel 2. Intervjueeritud metsaomanike üldiseid näitajaid 

Intervjuu 

number Sugu 

Vanus 

(a) 

Kinnistute 

arv 

Metsa 

pindala (ha) 

Omanik 

aastast (a) 

Elukoha kaugus 

kinnistust (km) 

MO1 Mees 22 1 8 2014 40 

MO2 Naine 28 8 20 2008 55 

MO3 Mees 32 1 18 2013 35 

MO4 Mees 62 2 3 2013 33 

MO5 Naine 46 1 14 2008 237 

MO6 Mees 39 1 18 2008 25 

MO7 Mees 55 4 5 1993 2 

MO8 Mees 50 3 6 1993 0,2 

 

Valimi homogeensus teatud tunnuste osas tagab uurimisobjektide võrreldavuse analüüsis. 

Valimi heterogeensus teiste tunnuste osas tagab uuritava materjali tähendusliku 

mitmekesisuse (Kalmus jt. 2015). Antud töös väljendub homogeensus metsaomanike 
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staatuses (füüsilised isikud) ning nende metsaomandi suuruses (keskendutud on väiksema 

metsaga omanikele). Heterogeensus väljendub selles, et mets on omaniku nägu ehk iga 

metsaomanik käitub vastavalt oma soovidele.  
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TULEMUSED 

 

Omandi metsakasutus 

 

Enamik metsaomanikke, keda uuriti, oli intervjuu hetkeks oma metsa seisukorrast teadlik. 

Vaid kaks metsaomanikku polnud kursis oma metsas toimuvast. Nende metsa eest kannab 

hoolt metsaühistu. Uurimisest selgus, et metsaühistuga oli liitunud kolm metsaomanikku 

kaheksast. Need kolm intervjueeritavad sõnasid, et metsaühistu kaudu on palju parem oma 

metsa eest hoolt kanda.  

„Asjaajamine oli lihtne. Lust on teha läbi ühistu. Kui ma peaks ise otsustama, see on ikkagi 

võõras eriala ja inimesed õpivad seda.“ (MO5) 

 

Tabel 3. Intervjueeritud metsaomanike kuuluvus metsaühistutesse 

Intervjuu 

number Sugu 

Vanus 

(a) 

Kinnistute 

arv 

Metsa pindala 

(ha) 
Metsaühistu liige 

MO1 Mees 22 1 8 Ei 

MO2 Naine 28 8 20 Jah 

MO3 Mees 32 1 18 Jah 

MO4 Mees 62 2 3 Ei 

MO5 Naine 46 1 14 Jah 

MO6 Mees 39 1 18 Ei 

MO7 Mees 55 4 5 Ei 

MO8 Mees 50 3 6 Ei 

 

Intervjuudest selgus, et kaheksast metsaomanikust kuus on saanud metsamaa pärandusena. 

Ülejäänud kaks metsaomanikku on omale kinnistud ostnud. Kuus metsaomanikku, kes on 

metsamaa päranduseks saanud, viitasid soovile seda kindlasti endale hoida. Nende jaoks on 

emotsionaalne väärtus palju suurem kui summaarne väärtus. 

„Vanematelt on sisse tambitud lause, et metsa ei müüda ja see jääb endale. Metsa 

majandatakse ja lõigatakse, aga seda ei müüda.“ (MO2) 



15 

 

Esimene ülesanne metsaomanik nr. 1 on mets korda teha ja seejärel harvendusraie. Tema 

sõnul on vaja alusvõsa maha võtta, et mets näeks ikka metsamoodi välja, mitte nö käest 

lastud mets. Otsused, mida ta oma metsas teeb, lähtuvad metsaseisukorrast. Ei taha metsa 

mädanema lasta ning kui aeg küps, siis maha võtta. Intervjuu hetkeks polnud metsaomanik 

nr. 1 üksi suurt midagi veel oma metsas teinud, tõi välja, et on uurinud toetuste kohta. 

Metsa on varasemalt kasutatud peamiselt küttepuude jaoks ning materjali müügiks. 

Oluliseks peab intervjueeritav ka seda, et mets jääks perekonna kätte – müügiplaanid 

puuduvad.  

„Ma võin küll omanik olla, aga peamiselt isa ikka suunab ja aitab kaasa mõelda, mis oleks 

hea“. (MO1) 

Metsakasutuse poole pealt on metsaomanik nr. 2 teinud küttepuid ning sealt ka materjali 

saanud. Nende tööde ajendiks võib lugeda selle, et koduselt on õpetatud, et metsa ei tohi 

müüa ning seda tuleb õigest majandada. Et metsa õigest majandada, siis astuti 

metsaühistusse. See läbi plaanib ta ühel kinnistul raiet. Metsaühistusse astuti ka seetõttu, et 

soovid ei peegelda õhtuti metsandust tudeerida. Pikemas perspektiivis on plaan oma 

metsast jõulukuusk tuppa tuua, küttepuid saada ning ka oma metsast võetud palgist maja 

ehitada. 

„See on nagu sõltumatus, kui sul on maa, sa oled tegija. Sa oled sõltumatu.“ (MO2) 

Metsaomanik nr. 3 on metsa vastu suur huvi ning et metsas tegevusi teha, läks tema 

Tihemetsa metsandus kursusele. Samuti astus kodanik ka metsaühistusse. Ise on tema oma 

metsas ainult valgustusraiet teinud. Ülejäänud on metsaühistu korraldada. Kinnistut ostes 

oli tal eesmärgiks talukoht, mets on teisejärguline. Metsaomanik nr. 3 peab metsa ümber 

maakodu nö boonuseks, kuna see on nagu kasukas maja ümber. Ta on öelnud, et see ei ole 

nagu Tallinna korter, mida ostad müüd ja vahetad, saab metsas käia ja „möllata“ oma 

metsas. Oma mets on olulisel kohal. Mets hoiab privaatsust ja loob hubase keskkonna. 

Metsaomanik nr. 4 on kohusetunne, et peab ikka metsa korras hoidma. Viimased 

tegevused, mis ta oma metsas tegi olid küttepuud ning kasepaku müümine. Pärast seda sai 

mets uuendatud. Metsa peab ta ikkagi haljastusosana, ei mõtle kui raha teenimisvõimalus. 

Pigem ikka maastiku osa või siis park. Müügi soov absoluutselt puudub. 

„Ma ei mõtle seda kui raha teenimise võimalust, aga maastiku osa. Ta on nagu park.“ 

(MO4) 
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Kõige olulisemaks peab metsaomanik nr. 5 kohusetunnet. Metsa müügi plaan ei tule 

absoluutselt kõne alla. Kohusetunne on, et peab midagi metsast välja kasvatama. Metsa 

maha võtmise eesmärgiks oli tulu saamine, et saaks ülejäänud padrikut hooldada. 

Eesmärkideks, mida metsas teha peab ta metsa hooldamiseks ning istutamiseks. 

Metsaomanik nr. 6 sõnas, et hetkel on metsas tehtud harvendusraiet ning küttepuid võetud. 

Plaan on veel istutada. Ta rääkis, et pidevalt on talle helistatud ja tahetud metsa osta, kuid 

ei ole müünud ja plaanis ka pole. Metsaomanik nr. 6 soovib, et saaks tulevikus metsast 

palki ning ka palkmaja püsti panna. 

„… enne teen midagi muud, kui metsa kallale käe panen.“ (MO6) 

 

„Metsast on plaanis teha küttepuid ja veidi ka palki“ sõnas metsaomanik nr. 7. 

Müügiplaane pole, kõik läheb oma tarbeks. Kõik tegevused metsas tehakse vajaduse järgi. 

Kui on vaja palki, siis lõigatakse. Sama asi ka küttepuudega.  

Metsaomanik nr. 8 on kasutatud metsa küttepuudeks ning tarbepuiduks. Viimased 

tegevused metsas olid valgustusraie ning palgilõikus. Kui küsides, kas on plaan ka metsa 

müüa, siis vastuseks oli, et kui on vaja, siis tuleb müüa. 

 

 

Omandi eesmärgid 

 

Metsaomanikud on intervjuudes välja toonud mitmeid eesmärke. Peamiselt on tituleeritud 

eesmärkideks „mets korda teha“. Selle all on mõeldud alusvõsa lõikust ja maha langenud 

puude koristamist. Samuti tuleb intervjuudest välja, et eesmärgiks on mets omale jätta ning 

seda mitte müüa. Uurides metsaomanike tähtust, et mets läheks perekonnas edasi saadi 

vastuseks: „Õudsalt tähtis“. Kuid metsaomanikel on ka teisi eesmärke. Soovitakse metsast 

midagi välja kasvatada. Selleks võib siis lugeda raie järgset metsauuendamist. Kõik 

intervjueeritud metsaomanikud näevad oma metsas tagatist. Tagatise mõistena on nemad 

välja toonud, et mets on „kui trumbi äss tagataskus“ ning „mingis mõttes on ka selline 

pensionisammas nagu rahvapäraselt öeldud“. Teisest küljest on ka metsaomanikel 
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emotsionaalsed eesmärgid. Nendeks eesmärkideks on lapsepõlves metsa ääres 

üleskasvamine. Sellisel juhul soovitakse metsa edasi pärandada. Soovitakse, et ka 

järeltulevad põlved saavad metsast kasu. Antud eesmärgid on metsaomanikel, kes on 

saanud metsamaa omale päranduseks. Need, kes on omale kinnistu ostnud, näevad ka 

teistsuguseid omandi eesmärke. Mets on kui „kasukas“ maakodu ümber. „Kasukas“ kaitseb 

maakodu ning tagab privaatsust. Kaks metsaomanikku näevad metsas kohta, kus jalutada. 

Jalutuskäigu ajal on neil hea mõelda, et mets on enda oma. Küsides metsaomanik nr. 8 

käest, et mis on esimene asi, mis pähe tuleb kui oma metsa peale mõelda, siis tuli vastuseks 

„enda oma“.  

Peamine eesmärk metsaomanik nr. 1 on see, et mets liiguks perekonnas edasi. Antud teema 

on oluline, kuna mets on olnud kogu aeg perekonna käes. Mets saadi omandireformi 

käigus riigilt tagasi. Lisaks kõige olulisemale eesmärgile on plaan tulevikus suurendada 

metsamaad. Läbiv teema on ka majanduslik tagatis. 

„Annab kindlustunde, et mul on tagatis olemas, kui midagi peaks juhtuma. Kui peaks 

näiteks raha puudus olema või tervisega juhtub midagi.“ (MO1) 

Metsaomanik nr. 2 on samuti läbiv pärandi teema. Metsaomanik on oma vanematelt 

pärandina saanud metsamaa ning on soov see ka oma lastele pärandada. Metsa peetakse ka 

tagatiseks. 

„Sul on olemas maa, mille peal elada ja materjal, millest ehitada ja millest sooja saada.“ 

(MO2) 

„Näen metsas iseenda pensionifondi.“ (MO2) 

Metsaomanik nr. 3 ei saanud endale metsa pärandina. Eesmärgiks oli linnast ära saada. Siis 

osteti maakoht, kus oli ka metsa. Ostu hetkel oli temal metsamaa teisejärguline. Sooviks on 

olla keset metsa ning nautida loodust. Mets hoiab privaatsust ning loob hubase keskkonna. 

Metsaomanik ei pea oluliseks pärandi teemat, vaid privaatsust. Kui tekib võimalus, siis on 

plaan metsamaad laiendada. Isegi on väike plaan teha matkarada metsa. Peab oluliseks 

turisminduse poolt.  

„Kui me selle ostsime, siis metsamaa on teisejärguline mulle. Oluline on see, mis talukohal 

on.“ (MO3) 
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Kõige olulisemaks peab metsaomanik nr. 4 metsa kui parki, mida ei müüda. Mets on 

temale kui haljastusosa. Mets on perekonna käes olnud alates 1938. aastast. Metsaomanik 

kavatseb metsa edasi pärandada oma lastele kuid see on juba laste teha, kas nemad müüvad 

või mitte.  

„… maa ei kaota kunagi oma väärtust.“ (MO4) 

Metsaomaniku nr. 5 eesmärgiks on metsauuendamine. Pärast raiet on kindlasti vajalik uued 

taimed kasvama panna. Metsa peab omanik ka tagatiseks. Kuna tema eriti metsast tulu ei 

saa, siis loodab, et tema lapsed saavad. Hetkel kulub kogu saadud tulu kogu metsa 

hooldamiseks.  

„Pigem üks teema on identiteedi teema, et järjepidevus läheb edasi.“ (MO5) 

Metsaomanik nr. 6 eesmärgiks on metsa eest hoolt kanda ja seda ei tohi unarusse jätta. 

Läbiv teema on jällegi pärand. Metsaomanik on juba lapsest saatis koos isaga kõiki töid 

metsas teinud.  

„Isaga koos, pidasime plaane … juba lapsest saati.“ (MO6) 

Metsaomanik nr. 7 on eesmärgiks peamiselt põllumajandus. Põllumaad ostes on temal ka 

metsamaa kaasa tulnud. Oluliseks peetakse veel seda, et puukuur oleks küttepuid täis ning 

põlluääred võsast puhtad. 

„Kui on vaja, et põllumaad osta, siis müüd ikka matsamaad.“ (MO7) 

Metsaomanik nr. 8 peab oluliseks pensionifondi. Pärandi teema ei ole niivõrd oluline. 

Kuigi mets saadi pärandina. Tähtis on riskide maandamine ning kindel seljatagune. 

Metsaomanik on ka öelnud, et vajaduse korral müüb metsa maha.  

„… kui häda sunnib, siis tuleb müüa.“ (MO8) 
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ARUTELU 

 

Viimased uuringud on näidanud, et väikemetsaomanike arv on suurenenud ja 

väikemetsaomand on veelgi killustatum (Keskkonnaministeerium 2015). Paraku on aga 

vähe teada väikemetsaomanike hoiakutest metsade majandamise suhtes, nende 

eesmärkidest ja tegelikult käitumisest.  

Töötades läbi intervjuusid selgus fakt, et päris mitmed metsaomanikud ei ole kursis oma 

metsas toimuvaga. Metsaomanik nr. 2 ning metsaomanik nr. 4 polnud oma metsas 

käinudki. Kuid need kaks metsaomanikku olid metsaühistu liikmed ja korraldasid töid läbi 

metsaühistu. Töös leidis kinnitust fakt, et metsaühistusse kuulumine pole laialdaselt 

levinud (Põllumäe jt. 2014b). Võttes aluseks Eesti erametsaomanike arvu, milleks on 

115 000 ning nendest kuulub metsaühistutesse hinnanguliselt 8000 

(Keskkonnaministeerium 2015) kuni 10 000 (Aun 2016) metsaomanikku. On näha, et 

metsaühistutesse astumise trend tõusuteel. Metsaühistute liikmete koguarv on kasvanud 

võrreldes 2010. aastaga 3,1 korda (Keskkonnaministeerium 2015).   

Viimaste uuringute põhjal on metsaomand killustunud ning ebastabiilne. Samuti võib välja 

lugeda, et erametsade majandamine on olnud heitlikum. Probleeme on metsade 

tagasihoidliku uuendamisega (Urbel-Piirsalu ja Bäcklund 2009) ning ka passiivse 

metsakasutusega (Põllumäe jt. 2014a). Analüüsitud kaheksa juhtumit kirjeldavad aga 

vastupidist. Antud kaheksa metsaomanikku tegelevad pidevalt metsade uuendamisega ning 

metsakasutusega. Kaheksast metsaomanikust viis tegeleb ise majandustegevusega metsas 

ning ülejäänud kolmel on abiks metsaühistu. Selgus, et metsaomanikel on siiski 

jätkusuutlik eesmärk. Soovitakse raieküps mets raiuda ning selle asemele istutada uus, et 

jätta tulevastele põlvedele ka midagi. 

Võrreldes intervjueeritud metsaomanikke Soome ja Leedu erametsaomanikega, siis selgus 

mitu erinevust. Erinevus Leedu metsaomanikega seisnes selles, et eestlased soovivad 

ennekõike metsa kasvatada/hooldada ning väga oluliseks peetakse ka seda, et mets 

pärineks perekonnas järeltulevatele põlvedele. Leedulastel on eesmärgiks metsast saada 

küttepuid ning ehitusmaterjali. Kuid mida suurem on metsamaa pindala, seda olulisemaks 

peavad leedulased metsa kui sissetuleku allikat. Tehes intervjuusid kaheksa 

erametsaomanikuga, siis ei peeta meeletult oluliseks metsa kui sissetuleku allikat. Pigem 
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peetakse tähtsaks siis emotsionaalset sidet. Kuid vähesel määral on ikkagi mets „trumbi äss 

tagataskus“ (Stanislovaitis jt. 2015.). Seevastu soomlastel on suureks ja põhiliseks 

eesmärgiks siiski sissetuleku allikas ning puidumüük (Karppinen 1998). 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud tööst on võimalik välja lugeda kaheksa metsaomaniku eesmärke ning nende 

metsakasutust. Kui üldiselt on teadmata metsaomanike visioon, siis töös üldist vastust ka 

see ei leidnud vastust. Kui metsakasutus oli üldjoontes kõigil uuritud metsaomanikel sama, 

siis nende eesmärgid oli suhteliselt erinevad. Enamik metsaomanikke soovis küpse metsa 

maha raiuda ning selle asemele uus rajada, siis leidus ka metsaomanikke, kes mitte mingil 

juhul kätt oma metsa külge ei pane. Üks eesmärk oli metsaomanikel sarnane - metsa mitte 

müüa, kuid kui on vaja, siis tuleb.  

Intervjueerides kaheksat metsaomanikku saadi teada nende teguviiside ja motiivide kohta. 

Analüüsil kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi meetodit lugeda ridade vahele peidetut. 

Võimalik on kasutada erinevaid tõlgendamise võimalusi. Kvalitatiivne lähenemine ei 

võimalda teha üldistusi üldkogumile, ent annab juhtumitest märksa sisukama ülevaate. 

Metsandussektor muudkui areneb ning ka erametsaomanike arv järjest kasvab. Metsade 

heaks kasvatamiseks on oluline spetsialistide olemasolu. Metsaühistud on just see koht, 

kust paljud erametsaomanikud saavad informatsiooni ja abi lahendamaks erinevaid 

metsandusküsimusi. Kuna erametsaomanike arv kasvab, siis on see vajalik. Uuritud 

metsaomanikud sõnasid, et nende metsal on paljuski emotsionaalne väärtus. Väljendati  

soovi mets pärandada lastele ja lastelastele, et ka järeltulevad põlved saaksid metsast kõik 

need väärtused ja emotsionaalsed sidemed. Üheks metsa omamise oluliseks aspektiks 

osutus metsa kui teatava reservi või riskikapitali olemasolu.  

Et tagada erinevate metsanduslike väärtuste järjepidevus on vajalik metsade jätkusuutlik 

majandamine. Eriti tähtis on see erametsaomanike seas, kes pole tihti kursis oma metsas 

toimuvast ja Eesti metsandusest. Leian, et antud teemat oleks vaja tulevikus edaspidi veelgi 

põhjalikumalt ning laiemalt uurida.  
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ANALYSIS OF SMALL-SCALE FOREST OWNERSHIP AND 

OWNERS IN ESTONIA 

 

SUMMARY 

 

Forest is the Estonia’s biggest renewable natural resource. Forests in Estonia are rich in 

species and offer a living place for a lot of them. Estonian forests are divided into state and 

private forests. In recent decades, private forest management has been quite hectic. Since 

the majority of private forest owners are private persons, it is suggested that the different 

studies should focus on private person ownership. 

The purpose of this thesis is to find out the private person forest owner’s motives and 

behavior. Interviews were held with persons who do not have a degree in forestry and the 

size of their forest land is the maximum of 20-25 hectares. The thesis focuses on two 

questions: 1) how do forest owners manage the forests and 2) what funds are they using 

and are they familiar to happenings in forestry. The hereby qualitative work gives an 

overview of the relationship between the private person forest owners and their property.  

The overall vision of the forest owners is still unknown. Although forest usage is the same, 

the ownership motives are quite different. Forest owners’ intentions are to cut down the 

mature forest and plant a new one. There were some forest owners who will never cut 

down their forest. One goal remained the same – never sell the forest, but when needed, it 

should be done. 

The forest sector is developing more and more and the number of private forest owners is 

increasing. It is important to have specialists in order to insure the best forest management. 

Forest unions are just the place where private forest owners can get the best advice and 

help for a better management.  

The forest owners said that their forest has an emotional value. They said that they will 

give their forest to their children. One of the aims is that the forest is a financial fund for 

them.  
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In order to insure the consistency of different forest values, it is necessary to sustainably 

manage forests. It is crucial among private forest owners who often do not know what is 

going on in their forest and in the Estonian forestry. It is my firm belief, that the given 

subject should be examined more thoroughly in the future.  
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Lisa 1. Intervjuu juhend 

 

INTERVIEW GUIDE 

COST FACESMAP WG1, Sub-group 6 

Residence (Country, place of residence, town, rural/urban, Number of inhabitants)  

Age (year of birth) 

Sex 

Occupation (if retired, what was your profession before?) 

0. When you are thinking about your forest, what first thought comes to your mind? (“ 

a warm-up question”) 

1. Please tell about the forest you own (what kind of forest the interviewee owns) 

a. where it is? how far from the residence? (place of forest)  

b. how much forest do you have (approx. in ha, how many plots/aggregated or 

fragmented)? 

c. how long have you owned the forest? 

d. do you own it alone or with someone (partner, co-heirs etc. and if, how does 

coordination work)? 

e. how have you used the forest while you have owned it (management, sold 

timber, took timber or firewood etc. for own use, any other activities?) 

f. If stands are appropriate for forestry activities, what was the last forest 

management activity, when? (thinning etc.) 

g. have you sold or bought (parts of) the forest land while you have owned it? 

Why/when? 

2. How did you get the forest? (bought, inherited etc, if several pieces, then there can 

also be several ways to get it) 

a) how long it has been in the possession of your family (if inherited) ?  

b) how important is it to you that the forest (ownership) will remain within the 

family? 

c) why did you buy the forest? (if bought), (if first inherited and additionally 

bought: Why did you buy more forests)? 
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d) If the (first piece of) forest is inherited, have you been involved into 

management or decision making before you were the owner? 

3. What kind of objectives do you have for (the use of) your forest?  

4. How much time do you spend in your forest? 

a. How often do you visit your forest ?(no. of times / month or year) 

b. Duration of the visits (no. of days/ visit on average) 

c. if so, what do you do there (forest work, recreation, mushroom picking etc.) 

d. when did you last visit your forest? 

e. How do you manage your "visit", when it takes more than one day? (E.g. 

depending on the context, Do you have any buildings in your forest e.g. for 

staying overnight? (but not a summer cottage!) 

5. Do you do yourself the forest management work? 

a. if yes, what kind of work 

b. if not, why 

c. if not, and something is done, who does it? 

6. With whom do you discuss with the decisions related to your forest? (forestry 

experts, wife/husband, children, other family etc.).  

a. do these people influence on your forest management decisions? how? 

b. what (this can be e.g. prize of the wood) other factors influence on your 

forest management decisions? 

c. is it difficult to you to make these forest management decisions?, if so, why 

7. What changes in the ownership of your forest do you foresee in near future (next 10 

years)? Why? 

a. are you planning to sell or buy forest? 

8. What does the forest ownership mean to you, please describe? (do not mention 

these, but if the interviewee does not have any idea what to say, you can use these 

as examples: burden, income, investment, link to the family) 

9. What kind of forest owner you would describe yourself to be? 
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